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فـــراخــــوان عکس و سندفـــراخــــوان عکس و سند

هم استانی های ارجمند و فرهنگ دوستان سراسر کشور

به منظور تکمیل و بهره برداری پژوهشی و فرهنگی اطالعات استان چهار محال و بختیاری، 

دعوت می شود هرگونه عکس، سند و یا مطلبی که با موضوعات فرهنگ، تاریخ، هنر و ادبیات 

استان چهار محال و بختیاری و مناطق وابسته در قلمرو زاگرس دارید به بنیاد ایران شناسی 

شعبه استان تحویل فرمایید تا با نام خودتان در ویژه نامه »گل گشت« و سایر منابع پژوهشی 

استفاده شود و در قبال تحویل اصل سند یا عکس، رسید معتبر دریافت کنید.
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مجتمع فرهنگی و هنری مهر، بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری. 
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فـــراخــــوان مقاالت دو فصلنامه کتاب چهار محال و بختیاریفـــراخــــوان مقاالت دو فصلنامه کتاب چهار محال و بختیاری
پژوهشگر گرامی و استاد ارجمند

باسالم

بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری به منظور چاپ و انتشار مقاالت ارزنده 

و  »کتاب چهارمحال  دوفصل نامه  ویژه نامه  در  دانشور،  پژوهشگران  دیگر  و  جنابعالی 

بختیاری« دعوت می کند تا مقاله یا مقاالت خود را در حوزه تاریخ، فرهنگ، ادبیات و 

هنر استان به رایانامه بنیاد ارسال فرمایید.
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در صورت لزوم با شماره شعبه تماس بگیرید.  32251870- 038

دکتر محمدحسین رجبی دوانی رئیس بنیاد ایران شناسی کشور شد.
در اجرای تبصره ماده )10( اساسنامه اصالحی بنیاد ایران شناسی مصوب 1۴/۶/13۹۶ شورای 

عالی انقالب فرهنگی، بنا به پیشنهاد اعضای محترم هیأت امنای بنیاد ایران شناسی و مصوبه 

مورخ 3/3/1۴01 شورای عالی انقالب فرهنگی، بنا بر حکم ریاست محترم جمهوری، جناب 

آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی به  عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب شدند.

تشیع، سال 133۹  اسالم و  تاریخ  آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی مورخ و پژوهشگر 

مشهور  مورخ  و  رجالی  دانشمند  او  پدر  آمد.  دنیا  به  روحانی  خانواده ای  در  و  قم  شهر  در 

مرحوم عالمه علی دوانی است. تحصیالت ابتدایی را در قم و دوره دبیرستان و دانشگاه را 

اخذ کرد.  تهران  دانشگاه  از  را  اسالمی  ملل  تمدن  تاریخ و  تهران طی کرد. وی دکتری  در 

در  تمدن  تاریخ  تشیع،  تاریخ  امامت،  تاریخ  اسالم)ص(،  پیامبر  تاریخ  درس های  تدریس 

مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه امام صادق)ع(، دانشگاه الزهرا)س(، 

و  خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  حدیث،  و  قرآن  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 

مجمع جهانی اهل بیت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه امام حسین)ع( در طول بیش از 

سی سال گذشته، از جمله سوابق آموزشی ایشان است. 

https://news.iranology.ir/president3.html منبع: سایت بنیاد ایران شناسی

شد. کشور  ایران شنایس  نبیاد  رئیس   دواین  رجیب  محمدحسنی  شد.دکرت  کشور  ایران شنایس  نبیاد  رئیس   دواین  رجیب  محمدحسنی  دکرت 

ایران شنایس نبیاد  جدید  رییس  به  ایران شنایستربیک  نبیاد  جدید  رییس  به  تربیک 

استاد گرامی آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی

انتخاب و انتصاب شما را به عنوان رییس بنیاد ایران شناسی کشور، 

تبریک می گویم. امیدوارم در دوران مسوولّیت شما شاهد رشد و 

توسعه مطالعات و برنامه های علمی- پژوهشی بنیاد ایران شناسی 

کشور باشیم. نقش شعبه های استانی بنیاد ایران شناسی در تقویت 

مبانی و قلمروهای ایران شناسی بسیار مهم و اساسی است. در این 

خصوص امیدوارم با تقویت و حمایت از فعالّیت های شعب، 

شاهد تولید نرم افزاری آثار و منابع ایران شناسی در استان ها باشیم.

عباس قنبری عدیوی

سرپرست بنیاد ایران شناسی 

شعبه چهارمحال و بختیاری
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قّصه های بختیاری

نویسنده: دیوید الکهارت رابرتسون لوریمر

مترجمان: سیده الهه رضوی و سیده صدیقه 

رضوی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال نشر: 1۴01

قیمت: 80,000 تومان

*******************

احیای فرهنگ نمادها: وریس 

نویسنده: نسرین ارجمندی

ناشر: دارا

سال نشر: 1۴00

قیمت: 25,000 تومان

*******************

از زون گشون تا پا گشون: آیین های 

نمایشی ازدواج در فرهنگ قوم بختیاری

پدیدآور: بساک کاظمی، بهنوش

ناشر: ترآوا

سال نشر: اول، 1۴00

قیمت: ۶0.000 تومان

*******************

کوه و کوهیار: مجموعه داستان و 

دل نوشته

نویسنده: زهرا بابازاده

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال نشر: 1۴01

قیمت: 35.000 تومان 

*******************

ایل بختیاری در دوره قاجار

نویسندگان: شهال طهماسبی؛ آرش خازنی

محل نشر: تهران

ناشر: نشر مرکز

سال نشر: 1۴01

قیمت:158,000 تومان

*******************

زندگی برای  جشین  زندگیفروردینگان؛  برای  جشین  فروردینگان؛ 

ایسنا
اصفهان فروردیـن گان، اردیبهشـت گان، 
خردادگان و ... جشـن های کهنی اسـت 
طبیعـت،  پیونددهنـده  هنرمندانـه  کـه 
پیوندهـای اجتماعـی و باورهـای دینی 

گذشـتگان مـا نیـز بوده اند.
عبـاس قنبـری عدیـوی، مدرس دانشـگاه 

می گویـد:  مـردم  فرهنـگ  پژوهشـگر  و 

ایرانیـان کهـن و نیـاکان ما بـرای هر روز 

فرهنـگ  از  برگرفتـه  اسـمی  مـاه  هـر  و 

کهـن ملـی، باورهـا، عقاید و اندیشـه های 

مذهبـی قـرار می دادنـد و زمانـی کـه نـام 

روز و مـاه بـا هـم یکـی می شـد، آن را 

اسـاس،  همیـن  بـر  می گرفتنـد.  جشـن 

کـه  را  فروردیـن  مـاه  روز  نوزدهمیـن 

»فروردیـن« نـام داشـت بـه سـبب یکـی 

شـدن نـام روز و مـاه جشـن می گرفتند و 

»فروردینِـگان« می گفتنـد.  بـه آن جشـن 

بـه همیـن ترتیـب 12 جشـن در سـال با 

اردیبهشـتگان،  فروردیـن گان،  عنـوان 

می شـد. برگـزار   ... و  خـردادگان 

البتـه جشـن از ریشـه  بـه گفتـه ایشـان، 

نیایـش  مفهـوم  در  یـزدان  و  یزشـن 

اسـت.  جهانیـان  و  جهـان  پـروردگار 

همـه  در  ایرانیـان  می کنـد:  تأکیـد  وی 

برهه هـای تاریـخ یکتاپرسـت بوده انـد و 

همیشـه بـه یکتایی پـروردگار بـا نام های 

مختلفی چـون ایـزد، اهورامـزدا، اهلل، خدا 

و اصـول بنیادیـن دینـی ماننـد نبـوت و 

معـاد بـاور داشـته اند؛ یعنی همـان چیزی 

که مـا با نام اهلل و خدا در اندیشـه اسـالمی 

بـه آن معتقدیم و جشـن ها هـم در ارتباط 

بـا همیـن اندیشـه بوده انـد.

سرپرسـت بنیاد ایران شناسـی چهارمحال و 

بختیاری بیـان می کند: جشـن فروردینگان 

کـه یکـی از جشـن های نـوروز اسـت، با 

جشـن طبیعت پیوند می خـورد و باورمندی 

بـه معـاد در آن نقـش پررنگـی دارد؛ زیرا 

پیشـینیان یکتاپرسـت ما اعتقاد داشـتند که 

از بیسـت و ششـمین روز اسـفند که به آن 

)اَشـتادروز( می گفتنـد، ارواح درگذشـتگان 

از سـوی خـدا اجـازه پیـدا می کننـد که به 

زمیـن بیاینـد و بـه خانواده هـا، فرزنـدان 

و نزدیـکان خـود سـر بزننـد و بـه همیـن 

سـبب آیین هـا و مناسـکی مثـل طبـخ و 

نـذر حلـوای الفـه، کوفته و نذر مشکل گشـا 

)به صـورت هفـت خوراکـی یا هفـت مغِز 

آمیختـه( و نذری هـای دیگـر را  بـا نیـت 

آرامـش و شـادی روح درگذشـتگان انجام 

ارواح  داشـتند  بـاور  کـه  چـرا  می دادنـد؛ 

بـه  و  از سـوی خـدا آمده انـد  گذشـتگان 

اعمـال آن هـا می نگرند و اگـر اعمال آن ها 

خـوب و در راه رضـای خـدا باشـد، ارواح 

تـا فروردینگان )یعنـی 1۹ فروردین( روی 

نادرسـت  صـورت  در  و  می ماننـد  زمیـن 

بـودن اعمال و رفتـار آن هـا، ارواح از خدا 

درخواسـت می کننـد کـه آن هـا را از زمین 

ببـرد که شـاهد و شـرمنده رفتار نادرسـت 

فرزنـدان و بازمانـدگان خود نباشـند.

بنابر روایـت این پژوهشـگر، فروردینگان 

یـک جشـن مذهبی اسـت کـه هـم وجهه 

دینـی و باورمنـدی به رسـتاخیز دارد و هم 

بـا طبیعت گرایـی و توجـه بـه آفریده های 

الهـی مرتبط اسـت؛ چـرا که نوروز جشـن 

سـتایش پـروردگاری اسـت کـه جهـان و 

طبیعـت را آفریده و آن  را پس از زمسـتان 

حیاتی دوبـاره بخشـیده اسـت. از آن جا که 

اعتقاد به رسـتاخیز و معاد در نـگاه ایرانیان 

پررنـگ بـود، در جشـن نـوروز به عنـوان 

یکـی از مهم ترین جشـن های سـال، ارواح 

درگذشـتگان را حاضـر در زمیـن و ناظر و 

شـاهد اعمـال خوب خـود می دانسـتند.

نویسـنده کتاب هـای فرهنگ مـردم معتقد 

اسـت: نیایش و خوانـدن کتاب های دینی، 

دعـا خوانـدن و حضـور در آرامسـتان ها، 

سـال  آسـتانه ی  در  دینـی  اعمـال  انجـام 

نـو، توجـه بـه افـراد کم درآمـد و توزیـع 

غـذا میـان نیازمنـدان بـه نیـت آمـرزش 

درگذشـتگان از جملـه اعمال نیـاکان ما در 

جشـن فروردینـگان بوده که امـروز هم به 

اشـکال مختلف بیـن مـا رواج دارد.

مـا  می گویـد:  دانشـگاه  مـدرس  ایـن 

گذشـته ایم  ُسـنت های  میـراث دار  هنـوز 

بـا  نیـاکان خـود را  و سـنت های زیبـای 

تغییراتـی انجـام می دهیـم، چنانکـه پخت 

حلـوا یـا یـک خوراکـی پیـش از نـوروز 

در  کـه  اسـت  سـنت هایی  جملـه  از  کـه 

بخش هایـی از کشـور مـا انجـام می شـود، 

زیـرا  دارد،  کهـن  سـنت های  در  ریشـه 

نیـاکان مـا بـه عـزاداری بـرای رفتـگان 

کـه  بودنـد  معتقـد  و  نداشـتند  اعتقـاد 

درگذشـتگان در جهانـی بهتـر در پیشـگاه 

خـدا خواهند بـود و بایـد تکریم شـوند و 

این تکریـم را بـا نیایش، دعـا، نذرکردن، 

نیازمنـدان  از  دسـتگیری  و  دادن  صدقـه 

انجـام می دادنـد و این هـا اعمالـی اسـت 

کـه در گـذر نسـل ها بـا تغییراتـی بـه مـا 

رسـیده اسـت و ما امـروز همـان آیین ها 

رنـگ  بـا  را  یکتاپرسـتانه  جشـن های  و 

بـه  و  می کنیـم  اجـرا  جدیـدی  بـوی  و 

از  یکـی  گفـت  می تـوان  علـت  همیـن 

جشـن هایی  کهن تریـن  و  ریشـه دارترین 

را  ایـران خـود  کـه در فرهنـگ گذشـته 

حفـظ کـرده، نـوروز، سـنت های زیبـا و 

عقالنـی و جشـن های مرتبط با آن اسـت.

او می افزایـد: جشـن فروردینـگان امـروز 

هـم در مناطق زرتشتی نشـین کشـور مانند 

یـزد و کرمـان و ... به  صـورت اصیل خود 

بـا آیین هایـی خـاص برگـزار می شـود و 

نشـان دهنده ی ضـرورت افزایش شـناخت 

آیین هـای  و  سـنت ها  ایـن  بـه  نسـبت 

زیبـا، عقالنـی و امیدآفریـن اسـت؛ چراکه 

نیـاکان مـا بلندتریـن باورها و معـارف را 

در قالـب ایـن آیین هـا هنرمندانـه اجـرا 

کرده و نسـل بـه نسـل انتقـال داده اند.

گزارش از پریسا عابدی 1۹ فروردین 1۴01
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سی ام اردیبهشت ماه روزی است که نام فرزندی از زمین به  نام ایران را بر آن نهاده اند و آن 

کشور  یونسکو،  براساس ضوابط  می دارند.  پاس  ایرانگردی  و  ایران شناسی  روز  به عنوان  را 

نظر  از  و  بوده  جهان  فرهنگی  و  تاریخی  باستانی،  برجسته  کشور   10 ایران جزو  عزیزمان 

آن که  با  کرد  اعتراف  باید  اما  دارد.  اختیار  در  را  جهان  پنجم  رتبه ی  نیز  طبیعی  جاذبه های 

گردشگری یکی از سه پایه اصلی تجارت جهان به شمار می رود، در این بین، ایران سهم بسیار 

ناچیزی را به  خود اختصاص داده است. بنابراین، تعیین این روز به عنوان »روز ایرانگردی 

و ایران شناسی« می تواند بهانه ای باشد تا مردم کشورمان و در سطح خاص تر دانش آموزان و 

دانشجویان ما حداقل هرچه بیشتر با جاذبه های گردشگری و طبیعی شهر و دیار خود آشنا 

شوند. هر ایرانی می تواند یک سفیر فرهنگی، برای حفظ و حراست از بناها  و در نهایت 

جذب هرچه بیشتر توریست باشد، قطعًا مجموعه این عوامل می تواند کمک کند تا ایران بیشتر 

از گذشته در سطح جهان شناخته شود. به امید آن که تالش های کوچک هر کدام از ما روزی 

مؤثر واقع شود.

وقتی صحبت از گردشگری در ایران می شود، همه ی ذهن ها به سوی میراث فرهنگی، تاریخی 

اصفهان، شیراز و یزد می رود، غافل از آن که این سرزمین سرشار از جاذبه های پنهان گردشگری 

است که اگر به درستی شناسایی شده و برای آن برنامه ریزی شود، بسیاری از شهرها و روستاهای 

ایران می توانند در تمام ماه های سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی باشند. از سوی دیگر، 

چند سالی است که روز 30 اردیبهشت به نام ایرانگردی و ایران شناسی نام گذاری شده است؛ 

مناسبتی که از ظرفیت های الزم برای توجه بیشتر به گردشگری برخوردار است.

ایران سرشار از جاذبه های گردشگری طبیعی و زیست محیطی است که می تواند در هر ماهی 

از سال میزبان گردشگرانی داخل و خارج کشور باشد، اما به  سبِب نبوِد زیرساخت های مناسب 

که  ایران  گردشگری  جاذبه های  از  یکی  است.  مانده  پنهان  توریست ها  دید  از  گردشگری 

ناشناخته  و  وسیع  کویرهای  است،  مانده  مغفول  گردشگری  سیاست گذاران  چشم  از  سال ها 

ایران است. آن طور که ایران شناسان در کتاب هایشان نوشته اند، کویر معروف ترین و در عین 

حال ناشناخته ترین پدیده ی جغرافیایی ایران است که با تاریخ و فرهنگ دیرینه ای قرین شده 

اما  این کویرهای وسیع برای برخی گردشگران ماجراجو شناخته شده است،  اگر چه  است. 

تورهای گردشگری خارجی و داخلی تا همین چند سال پیش هیچ برنامه ای برای بهره مندی 

از این جاذبه های بکر گردشگری نداشتند.

زمان  اصالح  کاری،  ساعات  کاهش  از:  عبارتند  گردشگری  صنعت  توسعه  و  رشد  عوامل 

نقلیه  وسایل  کیفیت  افزایش  فراغت،  زمان  افزایش  منظور  به  مرخصی ها  و  تعطیالت 

انبوه،  مصرف  به  گرایش  واقعی،  درآمد  بهبود  نقل،  و  حمل  خطوط  خصوصی،آزادسازی 

تلفن،  مانند  سریع  ارتباطی  وسایل  گردشگران،  راهنمایان  )مانند  ارتباطی  واسطه های جدید 

اینترنت، ماهواره( و وجود امنیت و آرامش.

در ایران صنعت گردشگری تاکنون جایگاه خود را با وجود برخورداری از انواع جاذبه های 

طبیعی، فرهنگی، تاریخی و داشتن موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی پیدا نکرده و میزان 

درآمد ارزی کشور از این بابت ناچیز است. هرچند کشور ما براساس ضوابط یونسکو جزو 

10 کشور برجسته باستانی، تاریخی و فرهنگی جهان به شمار می رود.

ایرانگردی و  ایران شنایس  روز  اردبیهشت  ایرانگردییس ام  و  ایران شنایس  روز  اردبیهشت  یس ام 

ایرانیان عامه  فرهنگ  در  »رمضان«  مضمون  ایرانیانردپای  عامه  فرهنگ  در  »رمضان«  مضمون  ردپای 
رییـس بنیـاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحال وبختیـاری با اشـاره به اینکـه مضمون 
مـاه مبـارک رمضـان در آداب و رسـوم، قصه هـا، داسـتان ها و دیگـر فراورده های 
فرهنـگ عامـه ایـران دارای جایـگاه ویژه ای بـوده اسـت، گفت: در حـوزه ادبیات 
شـفاهی نیـز بـا رویکردهـای جدی یـا طنز این مضمـون را می تـوان ردیابـی کرد.

و  بختیـاری  ایران شناسـی شـعبه چهارمحـال  و  بنیـاد  قنبـری عدیـوی، رئیـس  عبـاس 

پژوهشـگر فرهنـگ عامـه در گفت وگـو بـا ایکنـا از چهارمحال  و بختیـاری، با اشـاره به 

این کـه مـاه مبـارک رمضـان همچـون محرم الحـرام از جملـه ماه هـای قمـری اسـت کـه 

اهمیـت بسـیاری بـرای مسـلمانان دارد، اظهار کـرد: این ماه مبـارک با باورهـا، اعتقادات 

و اندیشـه های فرهنـگ عامـه پیونـد دارد و مـردم از دیربـاز در نام گذاری فرزنـدان خود 

از برخـی ماه هـای قمـری از جملـه رمضـان اسـتفاده کرده انـد؛ چـرا کـه ایـن ماه هـا در 

فعالیت هـا و کنش هـای اجتماعـی، اعتقـادی و دینی عامه مـردم دارای جایگاه بسـیار مهم 

اسـت. بوده 

وی بـا ذکـر این کـه مضمون مـاه مبـارک رمضـان در آداب و رسـوم، قصه ها، داسـتان ها 

و دیگـر فراورده هـای فرهنـگ عامه ایـران دارای جایگاه ویـژه ای بوده اسـت، ادامه داد: 

در حـوزه ی ادبیـات شـفاهی نیـز بـا رویکردهای جـدی یا طنز ایـن مضمـون را می توان 

ردیابـی کـرد؛ بسـیاری از باورهـای فرهنگـی در این ماه شـکل گرفته اسـت کـه از جمله 

می تـوان بـه آیین هـا و فرهنـگ روزه داری اشـاره داشـت کـه آشناسـازی فرزنـدان بـا 

روزه داری از سـنین کودکـی را می تـوان بـه عنـوان یـک مصداق نـام برد.

قنبـری بیـان کـرد: خانواده هـا از دیربـاز بـر ایـن باورنـد که اگـر کـودک را بـا مبانی و 

مفاهیـم دینـی همچـون نمـاز و روزه آشـنا کننـد، قطعـًا در تربیـت دینی فرزنـدان خود 

توفیـق خواهند داشـت. پدرها و مادرهـا معتقدند که بایـد کودکان خود را پیش از رسـیدن 

بـه سـن تکلیـف و وقتی در سـن تشـخیص قـرار گرفتند با تشـویق بـه روزه نیمـروز یا 

کله گنجشـکی، بـرای روزه داری در سـن تکلیـف آمـاده و تربیـت کنند.

ایـن پژوهشـگر فرهنـگ عامه بـا اشـاره بـه این کـه فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگی و 

باورهـای مذهبـی مربـوط بـه مـاه رمضـان در فرهنـگ عامـه در سـه برهه زمانـی پیش 

از مـاه رمضـان، در طـول مـاه مبـارک و اعمـال روز عیـد فطر انجام می شـود، بیـان کرد: 

ردپـای مضمـون روزه داری و رمضان را می توان در بسـیاری از آداب و رسـوم فرهنگی با 

رویکردهـای مختلـف یافـت کـه برخـی از آیین ها با گـذر زمان و بـر طبق ایـن اصل که 

فرهنـگ همـواره سـیال و تغییرپذیر اسـت، کمرنـگ یا فراموش شـده اند و یـا آیین های 

جدیـدی جـای آن ها را گرفته اسـت.

قنبـری، یکـی از آیین هـای مرسـوم در مـاه مبـارک رمضـان را مربـوط بـه ادای قضای 

روزه هـای سـال پیشـین نـام بـرد و توضیـح داد: افـرادی کـه بـه هـر دلیلـی در رمضان 

سـال گذشـته نتوانسـته اند برخـی ایـام را روزه باشـند، در طـول سـال و پیش از آغـاز ماه 

رمضـان بعـدی، قضـای آن را ادا می کننـد کـه بـر طبق بـاور عمومـی وام گرفتـه از احکام 

و آموزه هـای اهل بیـت)ع(، ماه هـای شـعبان و رجـب و روزهـای دوشـنبه و پنج شـنبه 

بهتریـن موعدهـای بـه جـا آوردن روزه هـای قضا اسـت.

ایـن مـدرس دانشـگاه، روزه پیشـواز را یکـی دیگـر از باورهـای عمومی گره خـورده با 

باورهـای دینـی مردم دانسـت و گفـت: این امر نیز که ریشـه در دسـتورها و مبانی اسـالم 

دارد، می توانـد از یـک تـا سـه روز باشـد که یـک روز آن مربوط به یوم الشـک اسـت.

قنبـری در خصـوص سـنت ها و رسـوم فرامـوش شـده در مـاه مبـارک رمضـان، تصریح 

کـرد: سـحرخوانی یکـی از ایـن سنت هاسـت کـه امروزه بـا کمک فنـاوری و ابـزار، هر 

فـردی می توانـد در موعد سـحر بیدار شـود و اعمـال عبادی را بـه جا آورد؛ سـحرخوانان 

در گذشـته افـراد خوش صدایـی بودنـد کـه چـراغ بـه دسـت، در موعـد سـحر در کوی و 

بـرزن و محـالت بـه راه می افتادنـد و بـا نواهـا، دعاخوانـی و خوانـدن اشـعاری در مدح 

اهل بیـت)ع( وقـت سـحرگاه را بـه عمـوم مـردم اعـالن می کردنـد و گاه دِر خانه هـا را 

می زدنـد تـا کسـی خواب نمانـد. وی ادامـه داد: افطـاری دادن بـا آش، شـله زرد، خرما و 

حلـوا، نـان یوخـه، نان های غنـی شـده و نیز توزیـع نوشـیدنی های گـرم در موعـد افطار 

در مسـاجد و کوچـه و محـالت از سـنت های مرسـوم و مانـدگار رمضان اسـت؛ همچنین 

در روز 27 مـاه مبـارک پخـت نوعـی نان محلـی با نـام »کاکلـی« در میان زاگرس نشـینان 

مرسـوم اسـت که ایـن نـان در بیـن روزه داران توزیع می شـود.

قنبـری پوشـیدن »پیراهن مـراد« را بـه عنوان یک رسـم دیرینـه و فراموش شـده یادآور 

شـد و توضیـح داد: دوخـت ایـن پیراهـن بـا اعمـال ویـژه ای همراه بـود بدیـن ترتیب 

کـه پارچـه ایـن پیراهـن در روز 27 مـاه مبـارک و در بیـن دو نمـاز ظهـر و عصـر در 

مسـجد بُـرش می خـورد و چنـد کوک بـه آن زده می شـد تـا در فرصتـی مناسـب دوخته 

شـود. مـردم باور داشـتند کـه فرد دارای مشـکل بایـد این پیراهـن را بپوشـد و مگر برای 

شست وشـو و نظافـت آن را از تـن خـارج نکند تـا حاجتش برآدرده شـود. مـردم اعتقاد 

داشـتند کـه پوشـیدن ایـن لباس سـبب حل مشـکالت می شـود.

ایـن مدرس دانشـگاه در خصـوص حنای نـذری در ماه رمضـان، بیان کـرد: تهیه و پخش 

ایـن حنـای نذری سـنتی دیرینه بـرای ترویج کارهـای خیریـه در ماه مبـارک رمضان بود 

کـه فـرد نذرکننده ایـن حنا را بـه عنوان نـذری در میان مـردم محلـه و خانواده هـا توزیع 

می کـرد، ایـن سـنت در میان اقوام زاگرس نشـین مرسـوم بوده اسـت.

https://shahrekord.iqna.ir/fa/news/4048084/
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ایسنا/چهارمحال و بختیاری
و  چهارمحال  شعبه  ایران شناسی  بنیاد   رییس 

بختیاری گفت: شاهنامه را باید همچون چراغی 

روشنی بخش و گرمابخش که برای همه نسل ها 

بوده را حفظ کرد، در خانه ها به فرزندان آموخت 

این  به عنوان پاسداران نسل آینده  و فرزندان 

کتاب را در جان و دل خود حک کنند، بشنوند 

و از آن بهره مند شوند؛ زیرا شاهنامه در فکر و 

اندیشه ایرانی ها زنده است.

عباس قنبری عدیوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 

به 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و 

 نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، اظهار کرد:  

ابوالقاسم فردوسی شخصیت برجسته ای که هزار 

سال در میان مردم زیسته و نام نیکوی او یادآور 

وطن خواهی، آزادگی و صلح جو بودن است.

وی افزود: شاهنامه فردوسی میدان مبارزه خیر 

و شر، حق و باطل، روشنایی و تاریکی است، اما 

آنچه موجب ماندگاری شاهنامه در فرهنگ ملی 

ما شده این است که این کتاب سند و شناسنامه ای 

برای نشـان دادن هویت هر ایرانی به شـمار 

می رود و مردم به گونه های مختلف در پاسداشت 

این فرهنگ و سند ملی تالش کرده اند.

گفت:  عامه  فرهنگ  پژوهشـگر  و  نویسنده 

بسـیاری از افراد هستند که شاید سواد خواندن 

و نوشتن نداشته باشند، اما شاهنامه در زندگی 

آن ها حضور و نفوذ دارد، بنابراین آنچه شاهنامه 

را برای این افراد زنده و پاینده نگه داشته این 

است که آن ها خود را در درون این اثر مشاهده 

می کنند و این اثر را بخشی از هویت شخصی، 

اجتماعی، ملی و بین المللی خود می دانند.

قنبری با بیان این که زبان شاهنامه زبان انسان 

است، تصریح کرد: این زبان فراتر از هر مرز، 

مذهب و اندیشه ای است اما آن چه شاهنامه را 

برای ما ایرانی ها زیباتر می کند به این دلیل بوده 

که حوادث و رخدادهای آن برای کشور اتفاق 

می افتد و قهرمانان و شخصیت های برجسته آن، 

داد:  ادامه  می دهند. وی  نشان  را  کشور  تاریخ 

قهرمان ملی شاهنامه یعنی رستم نماد یک آزاده 

است که برای حفظ وطن جان می دهد، اما خفت 

و ذلت را تحمل نمی کند و از این جهت است 

که ایرانیان در هر برهه ای که در برابر بیگانگان 

ایستادند، قهرمان ملی آن ها یعنی رستم در یاد 

آن ها آمده است.

مدرس دانشگاه فرهنگیان با تأکـید بر این که 

شـاهنامه فقط یک کتـاب نبرد، اندیشه، جنگ، 

صـلح یا گریز نیسـت، بلکه کتاب به زیستی، 

به منشی و به اندیشی است، بیان کرد: به همین 

دلیل است که مردم شاهنامه را می خوانند، با اندوه 

و غم پهلوانان آن گریه می کنند و با شادمانی 

آن ها شاد می شوند، مثاًل نام هایی که در شاهنامه 

وجود داشته و مردم برای فرزندان خود انتخاب 

می کنند، نمادی از فرهنگ ملی ماست.

وی اضافه کرد: در بسیاری از خانواده ها شاهنامه 

در کنار سایر کتاب های ارزنده ملی و دینی نگه  

داشته می شود، در خانواده هایی شاهنامه از عمر 

افرادی که در آن خانه زندگی می کنند بیش تر 

سینه  که  می دهد  نشان  دیرینگی  این  و  است 

به سینه از نیاکان به فرزندان رسیده و همچون 

میراث با ارزش فرهنگی، اجتماعی و هنری در 

خانه ها وجود و حضور دارد.

رییـس بنیاد ایران شـناسی شعبه چهارمحال و 

ما  برای  را  داد: آن چه شاهنامه  ادامه  بختیاری 

ایرانی ها عزیز می کند به سبب وجود محتوای 

خردورزی و زیبـایی های انسـانی بوده که در 

درون این کتاب گنجانده شده است.

قنبری گفت: شاهنامه را باید همچون چراغی 

روشـنی بخش و گرمابخـش  حفـظ کـرد، در 

خانه ها به فرزندان آموخت و فرزندان به عنوان 

پاسداران نسل آینده این کتاب را در جان و دل 

خود حک کنند، بشنوند و از آن بهره مند شوند؛ 

زیرا شاهنامه در فکر و اندیشـه ایرانی ها زنده 

پاسداشت فرهنگ و  است. وی در خصوص 

زبان فارسی، تصریح کرد: زبان به عنوان یکی 

از گونه های بنیادین فرهنگ و پایه های اساسی 

میراث معنوی هر کشور محسوب می شود، در 

حقیقت زبان به عنوان یک اصل به شاخه ها و 

گویش های مختلفی تقسیم می شود که به جغرافیا 

و اقوام ساکن در آن کشور تعلق دارد.

نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه یادآور شد: 

زبان به عنوان یک عنصر پویا و زنده است و 

و  فرهنگ ساز  تأثیرگذار،  تأثیرپذیر،  ماندگار، 

فرهنگ پذیر شناخته می شود، از این رو زبان 

فارسی با قدمت دیرینه و ارزش های فوق العاده 

مهم که در تاریخ، علم، ادبیات، هنر، موسیقی، 

شعر، نثر و دیگر گونه های آفرینش انسانی و 

مردمی دارد می تواند یکی از سرمایه های ملی ما 

محسوب شود.

افزود: هزاران شاعر، نویسنده و دانشمند  وی 

این جامعه با زبان فارسی سخن گفته و مادران در 

الالیی ها، ترانه ها و اشعار این زبان ها  و گویش ها 

را به نسل های بعد انتقال داده و نسل های بعد در 

مکتب خانه ها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان 

منتقل کرده اند.

مدرس دانشـگاه فرهنگیان تأکید کرد: امروز 

می بینیم که میراث دار دیرینه ترین زیبایی های 

بشری در کره زمین هستیم، شاید روزی چندین 

هزار زبان زنده در دنیا وجود داشت، اما امروز 

بسیاری از آن ها از بین رفته است، از طرفی با 

گسـترش فنـاوری و جلوه های سـخت افزاری 

زندگی مردم، مهاجرت ها و تأثیرگذاری رسانه ها 

بین المللی بسیاری از گویش ها و زبان های محلی 

در حال از بین رفتن است و این امر موجب شده 

تعداد زبان های رایج در دنیا، کاهش چشمگیری 

پیدا کند.

این که  بر  تأکید  با  وی 

زبـان فارسـی به سبب 

قابلیـت های علمـی و 

پیشـینه تـاریخـی که 

دارد، تـاکـنون توانسته 

خـود را در مقــابـل 

سـختی ها، دشواری ها و 

همــه ی طوفـان هـای 

حـوادث حفـظ کنـد، 

گفت: زمـانی  جنگ ها، 

کشــورگشــایی هـا و 

شکست های تلـخی که 

در برابر تازیان، مغول ها 

بیـگانـگان  دیـگر  و 

داشــتیم، آسـیب های 

بسـیار جدی به زبان ما 

وارد شد، اما قابلیت های 

زبــانی و غنــایی آن 

موجب شد تا این زبان 

خود را حفظ کند و در 

از  طوفـان ها  این  تمام 

گذر زمان سربلند بیرون آید.

نویسـنده و پژوهشـگر فرهنـگ عامه گفت: 

امروزه در دانشگاه ها، مدارس، نشریات، مجالت 

و کوچه و بازار این زبان در شرق و غرب، شمال 

و جنوب این کشور زنده، پویا و پرکاربرد است، 

البته تغییر و تحوالتی که در عرصه جهانی ایجاد 

می شـود این نکته را به ما تذکر می دهد که باید 

ببینیم چه کسـانی برای حفظ زبان فارسـی گام 

برداشتند. حافـظ، سـعدی، مولوی، فردوسـی، 

نظامی، عطار و بسیاری از شعرا و نویسندگان 

در حوزه نظم و نثر برای پاسـداشت این زبان 

از خود مایه گذاشـتند، می بینیم که به اشـکال 

مختلف همچون دیوان های شـعر، سفرنامه ها، 

تاریخ نگاری ها و کتاب های علمی در عرصه های 

مختلف این زبان را حفظ کرده اند.

وی ادامه داد: حتی زمانی که احساس کردند آثار 

و متون فاخر فارسی دچار بی رحمی بیگانگان  

و فاتحان ایران قرار می گیرد، با نهضت ترجمه 

آن ها را حفظ کردند، اما دوباره ققنوس وار این 

زبان را احیا و شخصیت هایی همچون یعقوب 

لیث صـفاری، محمد بن وصیـف سیسـتانی، 

رودکی و فردوسی  و ... برای پاسداشت این زبان 

کار بسیار بار ارزشی انجام دادند.

قنبری بیـان کرد: امـروز فرهنگ، ادبیـات، 

زبان، تـاریخ  و تمدن ما به هم پیوسـته است و 

ما نمی توانیم بیان کینم این ها را بدون مدد زبان 

تکمیل خواهیم کرد، بنابراین اگر می خواهیم در 

هر یک از حوزه ها کار کنیم باید به هویت زبان 

به عنوان یک عنصر پویا و پدیده تأثیرگذار ملی 

و بین المللی توجه کنیم.

ایران شـناسی شعبه چهارمحال و  بنیاد  رییس 

نسل ها روشین بخش  چراغ  فردویس؛  نسل هاشاهنامه  روشین بخش  چراغ  فردویس؛  شاهنامه 

بختیاری گفت: امروزه در کشـورهایی همچون 

ترکیه، عراق، بسـیاری از کشـورهای حوزه ی 

خلیج فارس، شرق و غرب زبان فارسی زبان 

رایج آن ها بوده و این زبان تنها متعلق به اقوام 

سـاکن در جغرافـیای امروزی ایران نیسـت و 

میلیون  هـا نفر در سراسـر جهـان با این زبان 

صحبت می کنند، زندگی کرده و آثار علمی ادبی 

تولید می کنند، بنابراین تا زمانی که یک ایرانی 

زنده است، زبان فارسی هم زنده خواهد ماند.

قنبری اضافه کرد: طبیعی اسـت که با شـرایط 

اقتصـادی و واژه هایی که در زمـینه صـنعت ، 

تجارت و ... ایجاد می شود ممکن است برخی 

واژه های انگلیسی، فرانسـوی، روسی و عربی 

در زبان فارسی نفوذ کند، اما تا زمانی که بتوانیم 

دستور زبان، قواعد نگارش و ویرایش، شعر و 

ادب زبان را حفظ کنیم، مسلماً زبان فارسی زنده، 

پویا و ماندگار خواهد بود.

وی تأکید کرد: الزمه انجام چنین کاری این است 

که مدارس و نهادهای علمی همچون دانشگاه ها، 

کتابخانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

رسانه ها کمک کنند که زبان فارسی ماندگاری 

برای  پایداری خود را حفظ کند، خانواده ها  و 

استفاده از این زبان اهمیت قائل شوند، اجازه 

ندهیم روش های بدعت گذارانه ای که در فضای 

مجازی از جمالت نامفهوم استفاده می شود به 

زبان آسیب وارد کند، قطعاً فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی، انجمن ها و بنیادهای علمی و ... که 

در این زمینه فعالیت دارند، می توانند با استفاده از 

هر روشی اقداماتی را برای حفظ این زبان انجام 

دهند.
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ایران  نامدار  شاهنامه خوان  و  شاهنامه پژوه  چامه سرا،  دهقاین،  اوبالقاسم  ایران بزرگداشت  نامدار  شاهنامه خوان  و  شاهنامه پژوه  چامه سرا،  دهقاین،  اوبالقاسم  بزرگداشت 

لُر و بختیاری  شاهنامه را نمی خوانند بلکه آن را زندگی می کنند
 17 شنبه  ایران  نامدار  شاهنامه خوان  و  شاهنامه پژوه  چامه سرا،  دهقانی،  ابوالقاسم   بزرگداشت 

اردیبهشت ماه در تاالر وحدت تهران برگزار شد. در این نشست میرجالل الدین کزازی، محیط 

طباطبایی، علیرضا شجاع پور، اردشیر صالح پور و محمود صادقی زاده سخنرانی کردند.

در ابتدای مراسم مرشد علی ناری ابیاتی از شاهنامه را به سبک سردم خوانی و ضرب و زنگ 

زورخانه ای اجرا کرد. سپس کل قدرت فتحی و حشمت فتحی برای باشندگان ساز و دهل نواختند.

اردشیر صالح پور، دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت ابوالقاسم دهقانی گفت: شاهنامه کارنامه و هویت 

ایرانیان است. شاهنامه شناسنامه عزت و سرافرازی ماست. این کتاب سترگ، نامه عبرت، نامه 

حکمت و نامه خردورزی ایرانیان است. شاهنامه سرشار از پند و اندرز است.

وی ادامه داد: علیقلی محمود بختیاری بر این باور است که »شاهنامه آبشخور عارفان است و ما کمتر 

از بعد عرفانی به شاهنامه نگاه کردیم و بیشتر به بعد حماسی آن پرداختیم«. حکیم فردوسی بیشتر بر 

خردورزی و عقالنیت شاهنامه تأکید دارد و شروع شاهنامه با این بیت است: »به نام خداوند جان و 

خرد«. چرا فردوسی بر خرد تأکید دارد؟ زیرا خرد کلید و رمز پیشرفت بشریت است.

صالح پور افزود: شاهنامه اثر اخالقی است و از عشق و دلدادگی نیز سخن می گوید. داستان های 

عاشقانه شاهنامه کم نیستند؛ عشق زال و رودابه، بیژن و منیژه و ... داستان های دلیری، دانایی و 

توانایی در شاهنامه بسیار است، همان گونه که حکیم فردوسی می گوید: »توانا بود هر که دانا بود«.

وی می گوید: بختیاری ها و لُرها شاهنامه را نمی خوانند بلکه آن را زندگی می کنند. دکتر محمدجعفر 

یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر شاهنامه جمله ای دارد که بسیار قابل تامل است: 

»پیکر فردوسی در توس است، اما روح او در میان قوم بختیاری و قوم لر است و از هر سیاه چادر 

صدای شاهنامه خوانی بلند است«.

دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت ابوالقاسم دهقانی ادامه داد: شاهنامه سرافرازی ایران زمین است. 

شاهنامه برخالف برخی دیدگاه ها نامه ی شاهان نیست، بلکه به معنای نامه بزرگ است. کارنامه 

گرانسنگ تاریخ و اسطوره هاست. در شاهنامه شاهان بسیاری توسط مردم از تخت به زیر کشیده 

شدند. شاهنامه اثری جامع است زیرا هم اسطوره دارد و هم تاریخ. وی افزود: بهرام بیضایی 

می گوید: »شاهنامه لذت گوش و ذهن و رهیابی به گستره خیال و به رمز و راز و جاودانگی است«. 

فردوسی داستان های کهن را گرد کرد و به نظم کشید و با رنج سی ساله، خانه ای با خشت گوهرین 

بنا نهاد. شاهنامه حماسه داد است و داد و دهش فضیلت ایرانی بودن خود را مطرح می کند.

صالح پور ادامه داد: شاهنامه آکنده از خصایصی است که باید هر روز با ابیات آن روز را آغاز 

کرد. فردوسی پیش از سعدی شاهان را نصیحت می کند. شاهنامه را همواره بخوانیم و ارزش هایی 

که در این اثر سترگ نهفته است دریابیم. شاهنامه یک اثر حکیمانه است. ما باید مشاهیر و 

ارزش هایمان را حفظ کنیم و در سده پانزدهم برای صد سال آینده برای مشاهیر ایران حرمت 

بگذاریم و برنامه ریزی کنیم. سپس پیام صوتی استاد میرجالل الدین کزازی پخش شد. وی که 

یکی از بستگانش را از دست داده بود و در این مراسم حضور نداشت در این پیام صوتی گفت: 

شاهنامه خوانان و داستان گویان شاهنامه کسانی هستند که بیشترین بهره و کارکرد را در درباره ی این 

نامه گرامی در میان ایرانیان داشته اند. هنر داستان گویی شاهنامه پیچیده و چند سویه است، آمیزه ای 

است از چندین هنر و  ایرانیان باید هر چه بیشتر از جهان شگفت انگیز شاهنامه بهره ببرند. دریغ که 

رخدادی اندوهبار مرا از بهره در این مراسم باز داشته است. من برای دهقانِی کهین و مهین )پدر و 

پسر( از درگاه دادار آرزوی زندگانی بلند دارم.

شاهنامه ید بیضای فردوسی بزرگ است
محمود صادقی زاده سخنران بعدی مراسم بود. وی سخنش را با عشق آغاز کرد و گفت: شاهنامه 

رهاورد عشقی است توفنده. عشقی که اگر جان جهان این مرد بزرگ را نیرو نمی بخشید به هیچ 

وجه نمی توانست رنج سی ساله را به جان بخرد و شاهنامه را بسراید. اقبال الهوری می گوید: عشق 

می تواند فرهنگ را صیقل زند و سینه اهل دل را صفا دهد .وی افزود: شاهنامه ید بیضای فردوسی 

بزرگ است. حکیم توس بیش از هر ناقد و سخن سنجی به شاهنامه مهر ماندگاری می زند. »پی 

افکندم از نظم کاخی بلند / که از باد و بارانش ناید گزند« او به خوبی می داند که بنیاد هر آنچه بر 

عشق نهاده باشد به فرموده حافظ ماندگار می ماند: »از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری 

که در این گنبد دوار بماند«.

صادقی زاده گفت: جان و دل فردوسی آکنده از عشق به ایران است. وقتی که عنصری ها به ستایش 

محمود غزنوی می پرداختند و زرآالت می ساختند، فردوسی بر سر سودای شاهنامه دچار تنگدستی 

نمی شد و آرزومندانه شاهنامه را نمی سرود.

وی افزود: اگر بخواهیم جایگاه فردوسی را با هم نسل هایش مقایسه کنیم، تفاوت از زمین تا آسمان 

است. ریشه این تفاوت دور و دراز در اندیشه 

و منش فردوسی نهفته است و به من شاعرانه 

او برمی گردد که به بزرگی این فرهنگ و مرز 

انسان  از  فردوسی  شاعرانه  من  است.  بوم  و 

می خواهد که بیندیشد. همچنین می خواهد که 

انسانی شاد باشد. فردوسی می گوید: شاد باشید 

و شادمانه زندگی کنید.

انسان  از  فردوسی  گفت:  پژوهشگر  این 

می خواهد رفتار دوگانه جهان هستی یا تضاد 

در عالم را بپذیرد و خردمندانه با آن رفتار کند. 

فردوسی، منوچهری دامغانی نیست که با بانگ 

بلند بگوید: »ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم. 

ربابست«  و  کبابست  و  شرابست  که  خوشا 

دغدغه فردوسی دغدغه ایران است. فردوسی 

عاشق ایران است و با سرایش شاهنامه فرهنگ و زبان فارسی را زنده نگه داشت. فردوسی همه 

دانایی را به پای ایران می ریزد و می گوید: »چو ایران نباشد تن من مباد«.

وی افزود: فردوسی را با هیچ شاعری نمی توان در یک سنجه گذاشت. او آفریدگار نامه سترگ 

است که اساس نامه فرهنگ ایران است و اگر پایمردی این مرد عاشق نبود چه بر سر فرهنگ این 

مرز و بوم می آمد. »دریغ است ایران که ویران شود / کنام پلنگان و شیران شود«.

سپس علیرضا شجاع پور دکلمه ای زیبا در وصف رستم و سهراب سرود.

فردوسی یکی از بزرگ ترین تراژدی نویسان جهان است
سید احمد محیط طباطبایی سخنران بعدی مراسم بود. وی گفت: شاهنامه جدای از این که گفته اند 

حماسه ملی و کتاب تاریخ و هویت ملی ایرانیان است در ساحت ادبیات جهان نیز فردوسی یکی 

از بزرگ ترین تراژدی نویسان جهان است. وی افزود: ایل بختیاری در شاهنامه خوانی و انتقال 

نسل به نسل و فرهنگ به فرهنگ همواره کوشیده اند. فیلمی قدیمی که از مواریث تاریخ جهان 

به شمار می آید و توسط جهانگردی فرانسوی که به ایران آمده بود، ساخته شده، نشان دهنده ی کوچ 

ایل بختیاری است و فردی که روی اسب نشسته در حین کوچ برای دیگران شاهنامه می خواند و 

می بینیم که خواندن شاهنامه جزو ویژگی های هر روزه ی ایل بختیاری در طول تاریخ بوده است.

رئیس کمیته های ملی موزه های ایران )ایکوم( ادامه داد: در چند دهه  گذشته شاهد این مسأله 

هستیم که بخش هایی از فرهنگ ملی ایران مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و شاهنامه خوانان 

افزود:  برگزار می کنند .وی  را  نوروزگاه دور هم گرد می آیند و مراسم ویژه ای  نوروز و  در 

استاد ابوالقاسم دهقانی از دید کمیته ملی موزه ای ایران پدیده ملی و یک الگو است و می تواند 

آموزه هایش را انتقال دهد. همچنین پدیده موزه ای در فرهنگ ایرانیان در مفهوم شاهنامه و 

عامل مؤثری در این حوزه فرهنگی بوده است.

سخنران پایانی مراسم استاد ابوالقاسم دهقانی بود. وی سخنانش را این چنین آغاز کرد: درود بر 

مادرم ایران باستان، درود بر حضرت فردوسی جمع آور خدای نامه باستان، درود بر زیبایی نام 

اهورامزدا و به بزرگی نام ایران و به گرمی آتش زرتشت پیشکش به تو دهقان نژاد که از نسل 

کوروش هستی. وی شاهنامه 150 ساله اش را به پسرش کیخسرو هدیه کرد و سپس با شور و 

هیجانی بسیار بخش هایی از شاهنامه را روایت کرد.

کیخسرو دهقانی نیز در سخنان کوتاهی گفت: رابطه ی من با استاد فقط رابطه پدر و پسری نیست، 

بلکه رابطه ی مرید و مرادی است. داستانی در شاهنامه است که انتقال پهلوانی از زال به رستم دستان 

است و حضرت سعدی نیز بیتی را در این باره به یادگار گذاشته است: »دانی که چه گفت زال با 

رستم گرد / دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد / دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد / چون بیشتر 

آمد شتر و بار ببرد«

بانو پریسا سیمین مهر در مراسم بزرگداشت ابوالقاسم دهقانی بخش هایی از داستان سیاوش را نقالی 

کرد. همچنین مرشد محسن میرزا علی بخش هایی از زال و گودرز را نقالی کرد. اجرای موسیقی 

توسط گروه کهر به سرپرستی محسن کیهان نژاد از دیگر بخش های مراسم بود.

پایان بخش مراسم بزرگداشت ابوالقاسم دهقانی اهدای هدایای از سازمان ها و ارگان های بسیار بود و 

هر کدام به رسم یادگار لوح و هدایایی را به شاهنامه خوان نامدار ایران پیشکش کردند. 

https://amordadnews.com/124277                               خبرنگار امرداد: آناهید خزیر
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ی  ز مجــا ی  فضــا ر  د عت  ســا ی چنــد  ز مجــا ی  فضــا ر  د عت  ســا چنــد 

معــم یــک  ی  شــت ها ا د د یا ز  معــما یــک  ی  شــت ها ا د د یا ز  ا

― امروز صبح کمی زودتر از خواب بیدار   

غذایی،  مسمومّیت  یک  از  بعد  دیروز  شدم، 

حال خوبی نداشتم و ُمدام در َخلسه ی خواب 

و بیداری بودم. هنوز صبحانه نخورده ام. کمی 

معده ام از درِد دیروز، سنگین است. به تقویم 

دیواری نگاه می کنم. دقیقأ یک ماه می شود که 

از جّراحی آشیِل پایم می گذرد. گاهی اوقات 

جاِی بخیه ها، کمی تیر می کشد. 

می کنم.  باز  را  تبلتم  صبح،   5/۶ ساعت   ―
حدود ۶3% شارژ دارد. تعجب نمی کنم، چون 

نکرده بودم.  استفاده ای  آن  از  اصأل  دیروز 

پیام رساِن واتساپ را باز می کنم. راستی یادم 

روی  را  پیام رسان ها  تمام  که  بگویم  رفت 

تبلت نصب کرده ام. با این چشم های ضعیفی 

خیلی  موبایل  صفحه ی  به  نگاه  دارم،  من  که 

برایم سخت است. تعداد بسیار زیادی پیام و 

وضعّیت ندیده، دارم.

دیروز،  انگار  می کشد.  تیر  کمی  معده ام   ―
اّول می روم  نبوده است.  ُعمرم  جزِو روزهای 

سراغ صفحه ی دوستانی که کمی حّساس ترند. 

پیام هایشان را یکی یکی می بینم، می خوانم و 

می شنوم. گاهی پاسخ کوتاهی می دهم و گاهی 

فقط به ارسال یک برچسب یا شکلک، اکتفا 

می کنم.

انرژی  با  را  ›»امروز  به خیر!«،  »صبحتان   ―
مثبت آغاز کنید!«، »در پناِه خالِق زیبایی ها، 

نوشته های  این ها  داشته باشید!«.  خوبی  روز 

چند پوستر و عکسند با محتواهای انگیزشی 

زیاد  دفعات  به  ارسال شده  باز  همه شان،  که 

هستند. چند تا از آن ها را در گروه های مختلف 

دیده ام. بعضی هاشان را یکی از دوستان، برای 

تمام گروه های مشترکمان فرستاده  بود.

هنگام  ولرم،  آب  نوشیدِن  »معجزه ی   ―
ناشتا....« این یکی را چند ماِه پیش هم دیده 

 بودم. فقط کمی تغییرش داده اند. به گمانم اسم 

پزشکی که این توصیه ها را کرده  بود، با قبلی 

نگارشی  غلط های  از  پر  نوشته  داشت.  فرق 

بود. یکی- دو غلط امالیی هم داشت.

― برای چندمین بار نماهنگی را می بینم که در 
آن، شعر و صدایی را به مرحوم قیصر امین پور 

نسبت می دهند. تا حاال چند بار این جا و آن جا 

تذّکر داده ام که این صدا و شعر از قیصر نیست، 

ولی دوباره از جای دیگری سر درمی آورد. این 

روزها شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، ُپر 

از شعرها و جمله هایی است که آن ها را مثل 

خوردِن آب، به این و آن نسبت می دهند.

رتبه بندی  به  مربوط  پیام  چند  و  چندین   ―
معلمان هم بود. یکی- دو تا از پیام ها مربوط به 

خبر تصویب نهایی آن بود. یکی از مسؤالن 

وزارت خانه هم درباره ی آیین نامه ی آن مطالبی 

گفته  بود. مادرم که دیروز زنگ زد، از رتبه بندی 

معلمان هم  پرسید. نمی دانستم باید چه بگویم!

از  بعضی  که  می روم  گروه هایی  سراِغ   ―
دوستاِن ارزشی، مرا در آن ها عضو کرده اند. 

اعالن هایی  و  اعالمیه ها  پیام ها،  از  ُپر هستند 

و دولت  انقالبی  درباره ی تصمیمات مجلس 

مردمی و این که زماِن حاضر، فرصِت مناسبی 

برای نقِد کارنامه ی دولت نیست و هنوز کمی 

زود است. یکی از اعضا، فهرستی از کارهاِی 

انجام شده ی دولت را تهیه  و با ُگل و بُته، تزئین 

روز  درباره ی  هم  کلیپ  تا  چند  کرده است. 

قیامت و سرود سالم فرمانده دیدم که جاهای 

مختلف اجرا شده  بود.

― معده ام درد می کند. هنوز ناشتایی نخورده ام. 
یادم به آن یادداشِت مربوط به نوشیدن آب ولرم 

می افتد. یک بطری آب معدنی که چند هفته ای 

هست آن را با آب لوله، ُپر می کنم، کناِر تختم 

ولی  نیست،  ولرم  می دارم. خیلی  بَرش  است. 

خنک هم نیست. چند قُلپ می خورم. تعدادی 

دشمنان  سیاه نمایی های  درباره ی  هم  پیام 

و  می بینم  اخیر  روزهای  از  داخلی  و  خارجی 

این که حتمأ باید کاری کرد. ُجز این ها، همه چیز 

عادی است. من معموأل در گروه ها چیز زیادی 

در رد یا تأیید دیگران نمی نویسم. 

صدا  خیلی  گذشت.  کوچه  از  اتومبیلی   ―
چند  که  همسایه هاست  از  یکی  مال  می کرد. 

پیش  هفته ی  می کند.  زندگی  پایین تر  خانه 

داشتند ماشینش را ُهل می  دادند تا روشن شود. 

از زیِر پنجره که رد شد، معلوم بود موتورش 

از  نیم سوخته  بنزین  بوی  نمی کند.  کار  خوب 

پنجره ُهل خورد داخل اتاق. 

یکی  در  بگویم،  هم  را  این  نرفته  یادم  تا   ―
از همین گروه ها، کلیپی از شهید بهشتی دیدم 

درباره ی آفاِت پیِش روی انقالب. فکر می کنم 

مربوط به صحبت هایی می شد که دهه ی شصت، 

در دفتر حزب جمهوری اسالمی داشتند. چند 

نفر هم زیرش یادداشت هایی گذاشته بودند و از 

تفاوت شرایط کنونی کشور با آن زمان حرف 

می زدند. چند پیام هم دیدم که حذف شده بودند. 

― سراغ یکی از گروه های منتقد و به  اصطالح 
رئیس  از  کلیپ  چند  می روم.  دگراندیش 

جمهوری می بینم که در انتخابات قبل که رأی 

و  اعتراضات  وقت  دولت  به  بودند،  نیاورده  

انتقادهایی داشتند. اکنون همان ها را به عنوان 

تعریض و کنایه  به دولِت فعلی خودشان تنظیم 

کرده بودند. یکی از اعضا، لیست بلندباالیی از 

اَقالم مصرفی فرستاده بود که در آن، قیمت های 

پیش و پس از عید را با هم مقایسه کرده بودند. 

بین قرص ها و  از  ― سرم کمی درد می کند. 
کپسـول ها، یک قرص کپسـولی شـکِل ژلوفن 

بـه  یـادم  برمـی دارم. 

دفـعه ی قبل می افتد که 

ناشـتا، ژلوفـن خوردم 

سـاعـت  چـند  تـا  و 

دل پیـچـه ی عجـیبـی 

گرفتم. از خیِر خوردنش 

می گـذرم. آن را دوباره 

سِر جایـش می گذارم و 

آلومینیومی اش  روکش 

را محکم می کنم. کلیپی 

می بینــم که دربـاره ی 

مقایسـه ی قیمـت های 

خـوراکی  کاالی  چند 

دیدم،  که  را  بود. آخرش  ایران و آمریکا  در 

احساِس بدی داشتم. گروه را می بندم.

― »آقا ما امتحان فارسی چند شدیم؟« این را 
یکی از دانش آموزانم نوشته است. به پیام های 

از میان دویست-  ببینم  تا  قبلی اش نگاه کردم 

دارند،  کالس  من  با  که  دانش آموزی  سیصد 

کیست. نشناختمش. پروفایلش را باز کردم تا 

شاید عکسش، کمکم کند. بدتر گیج شدم. یک 

عینک آفتابی بزرگ بر چهره داشت. به نظرم 

خیلی برایش بزرگ بود. در حالی که به یک 

این  عکسش  زیر  داده بود،  تکیه  ُیغور  موتور 

نوشته، جالب به نظر می رسید: »زیر پنجه هاِی 

شیر ُکشته بشی، بهتر از اینه که بزاری سایه ی 

را  جمله  این  البته  بیفته«.  سرت  رو  روباه 

حال  هر  به  دیده ام.  هم  دیگر  شکل های  به 

نشناختمش. خواستم در کناِر جوابی که برایش 

نوشتم، بنویسم باید بزاری را بذاری بنویسی که 

و  گذاشتم  کنار  را  تبلت  موبایلم زنگ خورد. 

موبایل را برداشتم. پدِر یکی از دانش آموزانم 

بود که از کسالِت روِز قبِل فرزندش در جلسه ی 

تصحیح  در  می خواست  و  زد  حرف  امتحان 

داشته باشم.  را  بچه اش  هوای  کمی  اوراق، 

محترمانه جوابش را دادم.

― بعد از حدود یک شبانه روز، مقداری شیره ی 
انگور با یک نان ِ ساندویچ کوچک خوردم. مادرم 

برای  انگور  شیره ی  گفت  و  زد  زنگ  دیروز 

گرفت و گیِر معده، خیلی خوب است. به زحمت 

آن را خوردم، اّما کمی تِه دلم قرص شد.

― چند تـا پیام هم از شـماره های ناشـناس 
تبلیغـات  بـه  مربـوط  یکیشـان  داشـتم. 

آب  تصفیـه ی  دسـتگاه های  فروشـگاه 

بـود. یـادم می افتـد بـه قبـض آب کـه باید 

پرداختش کنم. کارت بانکـی ام را برمی دارم، 

هـر کاری می کنـم، نمی شـود. موجـودی ام 

متوّجـه  می گیـرد.  خنـده ام  نیسـت.  کافـی 

می شـوم کـه پـول یارانـه ی معیشـتی را در 

حسـابم دارم، ولـی فعـأل امکان برداشـتش 

وجود نـدارد! کارِت دیگـری را برمی دارم و 

قبـض را پرداخـت می کنم.  دوبـاره می لغزم 

در فضـای مجـازی.

ادبیات  دبیران  گروه های  از  یکی  وارد   ―
همکاران،  از  یکی  دیروز  می شوم.  فارسی 

از یک متن،  زبانی  یا  ادبی  نکته ای  درباره ی 

به  می شد  مربوط  پرسش  پرسیده بود.  سؤالی 

سی-  به  نزدیک  تستی.  آزمون های  از  یکی 

بدل  و  رد  سؤال،  این  به  پاسخ  در  پیام  چهل 

هنوز  بعضی ها  دیدم  دوباره  امروز  شده بود. 

درباره ی آن سؤال دارند نظر می دهند.

دکتر  از  »روزگاران«  کتاب  کالفه ام.  کمی   ―
عبدالحسین زّرین کوب را باز می کنم. فکر کنم 

این دهمین کتابی است که از وقتی خانه نشین 

و  زرتشت  »درباب  می خوانم.  دارم  شده ام، 

چنان  غالبأ  اکنون  او،  حیاِت  محیط  و  زمان 

و  شرقی  آریایی های  از  او  که  می پندارند 

)صفحه ی  باشد«،  کیان  دنیای  پرورش یافته ی 

2۹3(. این صفحه مربوط به فصل »پایان کار 

و کارنامه » است که به افول سلسله ی ساسانی 

اختصاص دارد. نثر کتاب کمی سنگین است. 

انتهای  در  ولی  ندارند،  زیرنویس  صفحات، 

کتاب، نویسنده، تعلیقاتی آورده است. حقیقت 

این است که نمی توان آن را سرسری خواند.

― چشـمانم می سـوزد. یکـی از قرص هـای 
آرام بخشـم را برمـی دارم. با همـان آب ولرِم 

بطـری می نوشـم. روی تخت دراز می کشـم. 

فـردا نوبت دکتـر دارم. پزشـک جّراحم باید، 

نگاهـی  جّراحـی اش  بخیه هـای  جـاِی  بـه 

دوبـاره بکنـد و احتمـاأل بـرای ده روز دیگر 

هـم، آمپول های انوکسـاپارین یـا جلوگیری 

از آمبولـی را تمدیـد کنـد. بازوهـای هر دو 

دسـتم، جابه جـا کبـود شـده اند.

سـاعت  شـده اند.  سـنگین  چشـمانم   ―
30/10 صبـح اسـت. خوابم می آیـد. دیگر 

. نمی شـنوم...  چیـزی 

دکتر احمد رحیم خانی سامانی
خرداد ۱4۰۱
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» ی ر بختیــا ی  ه ها د و یم ســر وب بــه  هــی  نگا « «نشســت  ی ر بختیــا ی  ه ها د و یم ســر وب بــه  هــی  نگا « نشســت 
نشست »نگاهی به بومی سروده های بختیاری« 

با سخنرانی عباس قنبری عدیوی، پژوهشگر 

فرهنگیان  دانشگاه  مدرس  و  عامه  فرهنگ 

دانشیار  دهقانیان،  دکتر جواد  دبیری  و  کشور 

دانشگاه شیراز  به صورت مجازی برگزار شد.

ادبیات  پژوهشگر  عدیوی،  قنبری  عباس 

چهارمحال  ایران شناسی  بنیاد  رییس  و  عامه 

و بختیاری است که بیش از 30 عنوان کتاب 

در این حوزه منتشر کرده است. وی در آغاز 

این نشست علمی، به معرفی قلمرو اجتماعی، 

فرهنگی و ادبی لرتباران و به ویژه بختیاری ها 

در ناحیه زاگرس پرداخت و گفت: بختیاری ها 

از قدیمی ترین اقوام ایرانی و ساکن در ناحیه 

زاگرس، به ویژه زاگرس میانی هستند که هم 

چنان به نوع زیست عشایری-روستایی خود، 

ادبیات و فرهنگ بومی، آداب و رسوم محلی 

خود وفادارند.

وی ادامه داد:  در ادبیات شفاهی بختیاری اعم 

از شعر و نثر، درون مایه های فلسفی، اخالقی، 

دارد  وجود  هنری  دینی،  تاریخی،  اجتماعی، 

که در قالب مردم سروده ها با لطافت و ظرافت 

کارآواها،  ها،  ترانه  اند.  یافته  انتقال  عامه  ادب 

اشعار مذهبی، آموزشی و الالیی ها از این گونه ها 

محسوب می شوند.

وی بـه بالل هـا و دوااللی هـا اشـاره کـرد که 

نغمه های عاشـقانه زیسـته را در خانـواده بین 

زنـان و مـردان روایـت می کند.

عبـاس قنبری عدیـوی، هم چنین بـه اهمّیت 

کارآواها مانند برزیگری، شـوخی، بیت، رزم 

گویـه هـا، سـوگچامه ها و گونه هـای دیگـر 

اشـاره کرد و مـادران را بهترین معلمان انتقال 

میـراث ادبی و زبانـی بختیـاری معرفی کرد.

این پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامه گفت: 

ادبیات مردمی و بومی سروده ها بزرگ ترین 

گنجینه زبان و آفرینش های ادبی ایرانی اند که 

به وسیله مردمان روستا و عشایر حفظ شده اند. 

ایـن پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه معتقـد 

اسـت میراث فرهنگی و ناملمـوس ما همین 

تولیـدات عامیانـه اسـت کـه دارای بلندترین 

جلوه هـای هنـری و عاطفـی انـد. عشـق به 

زندگـی، خانـواده، فرزنـد، طبیعـت، وطن و 

آرمان هـای اخالقـی و آموزه هـای مذهبی را 

نیـز در ایـن بومی سـروده ها جسـتجو کنیم.

قنبـری گفـت: در برابـر هجـوم صنعـت و 

فنـاوری، ایـن ادبیات و شـعر بومی اسـت که 

سبب پاسداشـت فرهنگ ملی، عقاید و آداب 

اجتماعـی و هم چنین پیوند هویـت ملی اقوام 

ایرانی شـده اسـت. قصه ها، مثل ها، اشـعار و 

ترانه هـا سرشـار از تخیـل، آرایه هـای ادبی، 

جلوه هـای عینـی و ذهنـی مردمـان گمنامی 

اسـت که به یقیـن دانایان ناآشـنایند.

این پژوهشـگر حوزه بختیاری شناسی گفت: 

دوبیتـی ها، تـک بیتی ها و حتـی مصرع های 

مـوزون در قالب هـای ادبـی بـا رویکردهای 

متنـوع بر بداهه سـاخته مـی شـوند و زنان و 

مـردان ایل بـا طبیعت منطقه، کـوه و درخت، 

پرنـده و جانـوران دیگر، سـخن مـی گویند. 

ایـن حس زنـده پنداری در عشـایر، نشـان از 

ذهـن اسـتعاره جوی ایشـان اسـت کـه برای 

همه چیز تشـخیص و تشـّخص قایلند.

وی رابطـه  تنگاتنـگ  شـعر بومـی لرتباران 

را بـا موسـیقی طبیعـت عامل مهـم پیدایش 

ادبلیـات عامه و سـروده های بومـی آنان می 

دانـد و معتقد اسـت مـا دانش ادبـی و هنری 

و عشـایر  قالیبافـان، چوپانـان  کشـاورزان، 

گمنـام را دسـت کـم نگیریـم و الزم اسـت 

کـه آثار نوشـتاری دانشـگاهی به ایـن حوزه 

بیـش از پیـش توجـه کند تـا از نابـودی این 

بخـش فرهنگـی ملی، پیـش گیـری کنیم.

بین مخاطبان و سخنران در  پایان گفتگو  در 

باره کارکردها و ظرافت های این بخش از ادب 

محلی و بومی ایران، پرسش و پاسخ انجام شد.

علمــی  قطــب  به همـت  نشــست  ایـن 

 شـعرپژوهی  فرهنگ عامه  دانشـگاه شیراز، 

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسـی )شـعبه 

فـارس(، معاونت فرهنگی دانشـکده ادبیات 

و علـوم انسـانی و مرکز پژوهش هـای زبان 

و ادبیات فارسـی دانشـگاه شـیراز با حضور 

پژوهشـگران  و  ادب دوسـتان  از  جمعـی 

کشـور برگزار شـد.   

استان  شعبه  رییس  استان گفتگوی  شعبه  رییس  گفتگوی 

مهیاری باره  در  فرهنگ  رادوی  مهیاریبا  باره  در  فرهنگ  رادوی  با 

شعبه  قنبری عدیوی، سرپرست  عباس  دکتر 

استان چهارمحال و بختیاری، فروردین 1۴01 

در گفتگو با رادیو فرهنگ، به تبیین و تشریح 

سنت فرهنگی »همیاری« در بین مردم استان 

چهارمحال و بختیاری پرداخت. وی در این 

گفتگوی زنده، به مبانی همیاری در بخش کار 

عشایری،  زیست  و  دامداری  کشارورزی،  و 

بافندگی و هـنرهای زنـانه، امـور اجتـماعی 

و فرهنـگی مانند عروسـی، سوگواری، مسایل 

صلح و آشتی، و هم چنین امور مذهبی و دینی 

مانند افطاری و کمک به تغذیه خانواده های بی 

سرپرست و نیازمند اشاره کرد.

قنبری به ریشه دار بودن این سنت در زیست 

عشایر و روستاییان استان اشاره کرد و گفت،: 

جمعّیت عشایری و روستایی استان، هم چنان 

اعتقاد  خداپسندانه  و  ارزنده  فرهنگ  این  به 

دارند و در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 

و دینی خود مظاهر بسیار مهمی از آن را اجرا 

می کنند. 

در شـکل های خـوب  همیـاری  گفت:  وی 

خویشاوندی، همسایگی، هم تیره و طایفه ای و 

حتی هم والیتی گری سبب افزایش همگرایی 

و رشد و بالندگی صله رحم و آرامش و امنیت 

اجتماعی می شود.

فرهنگ رادوی  سالگی  فرهنگ  رادوی  سالگی   2525 و  تاسیس  و جشن  تاسیس  جشن 

رادیو فرهنگ در 25 فروردین 137۶ به صورت رسمی تاسیس شد. این رادیو پیش از آن، به 

عنوان »رادیو دو« کار می کرد. کار پرداختن به امور فرهنگ مردم، هنر و ادبیات، آداب و رسوم، 

موسیقی و آواهای محلی و ده ها برنامه پر طرف دار از طریق این رادیو تولید و پخش می شود.

با سالروز تاسیس این رادیو، با دعوت دکترعلیرضا حبیبی، مدیر این رادیو، دکتر  همزمان 

عباس قنبری عدیوی، سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه استان به عنوان یکی از کارشناسان و 

فرهنگ یاران فعال این رادیو نیز در جمع اهالی فرهنگ دوست رسانه، هنرمندان، کارکنان و 

برنامه سازان شرکت کرد و دقایقی نیز به صورت زنده و با زبان بختیاری، با مخاطبان گفتگو 

کرد. در این برنامه از خدمات از برنامه نویسان این رادیو تقدیر شد.

گروه های فعالی چون فرهنگ و جامعه، فرهنگ و اندیشه، فرهنگ و ادب، تاریخ، تولید و 

از همکاری  قنبری  فعالیت دارند.  این رادیو  تامین، پخش و اطالعات و روابط عمومی در 

خوب رادیو فرهنگ برای انعکاس برنامه های بنیاد ایران شناسی کشور و استان چهارمحال و 

بختیاری در برنامه هایی چون هفت اقلیم، هفت کوچه و نیستان قدردانی کرد.
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حضرت آیت اهلل سـید محـّمد خامنـه ای

دوران مدیریـت و مسـوولیت ارزنـده شـما 

بـه عنـوان رییس بنیاد ایران شناسـی کشـور، 

فرصت بسـیار خوبی بـود تا ضمـن آرامش 

فرهنگـی  و  پژوهشـی  امـور  توسـعه  بـه 

الزم  شـود.  پرداختـه  اسـتانی  شـعبه های 

می دانـم از جناب عالی و معاونـان محترمتان، 

صمیمانـه سـپاس گـزار باشـم و برای شـما 

سـالمتی و طـول عمـر عزتمنـد خواهانم. 

عبـاس قنبـری عدیوی

سرپرسـت بنیاد ایران شـناسی

      شعبه چهـارمحال و بختیـاری

تشکر  از ریاست سابق نبیاد ایران شنایستشکر  از ریاست سابق نبیاد ایران شنایس

دیدار با معاون جدید اداری-مایلدیدار با معاون جدید اداری-مایل

 نبیاد  ایران شنایس نبیاد  ایران شنایس

فروردین ماه، دکتر عباس قنبری عدیوی در 

معاون  میردامادی،  با دکتر عبدالمجید  دیدار 

اداری- مالی بنیاد ایران شناسی کشور به طرح 

مسایل و موضوع های شعبه پرداخت. در این 

سال  تهنیت  و  تبریک  قنبری ضمن  دیدار، 

نو و انتصاب معاون بنیاد ایران شناسی کشور، 

از تالش ها و کوشش های شعبه در  گزارشی 

سال گذشته ارایه کرد.

دکتر میردامادی هم ضمن تشکر از سرپرست 

شعبه، به بازدید پیشین خود از شعبه پرداخت و 

گفت: کارهای خوبی در شعبه انجام شده است 

و ما هم از این قبیل تالش ها حمایت می کنیم.

معریف سرپرست جدید معریف سرپرست جدید 

فرهنگ و ارشاد اسالیم چهار محال و بختیاریفرهنگ و ارشاد اسالیم چهار محال و بختیاری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی پیام 

احمدی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 

منصوب کرد. پیام احمدی متولد سال 13۶7 و 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

می توان  وی  اجرایی  سوابق  جمله  از  است. 

قدس  آستان  نمایندگی  مسوول  کارشناس  به 

دستیار  بختیاری،  و  چهارمحال  در  رضوی 

سرپرست  استان،  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 

معاون  استان،  اسالمی  انقالب  فرهنگی  جبهه 

دانش  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  اجرایی 

تحلیل  مسوول  بروجن،  شهرستان  آموزان 

بررسی و فرهنگی در بسیج دانشجویی و بسیج 

محالت، عضو هیأت مدیره موسسه مردم نهاد 

آدینه و همکاری با دیگر موسسات مردم نهاد 

مانند گروه تفحص سیره شهدا و شبکه جوانان 

رضوی و موکب ریحانه النبی )س( و همکاری 

با ماهنامه پیام و بنیاد فرهنگی مهدی موعود 

)عج( اشاره کرد.

پیش از این ابراهیم شریفی عهده دار مدیرکلی 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

چهارمحال و بختیاری بود.

حضور در برنامه های ونروزی صدا و سامیی حضور در برنامه های ونروزی صدا و سامیی 

بختیاری و  بختیاریچهارمحال  و  چهارمحال 

ــس  ــوی، ریی ــری عدی ــاس قنب ــر عّب دکت

بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهارمحــال 

کارشــناس  عنــوان  بــه  بختیــاری،  و 

ــا صــدا و ســیمای  ــوروزی ب ــای ن برنامه ه

ــی  ــه تلویزیون ــن مصاحب ــز جهان بی مرک

ــن،  ــه آیی ــا ب ــن گفتگوه ــام داد. در ای انج

فرهنگــی  رســوم  و  آداب  فرهنــگ، 

ــن  ــد. در ای ــه ش ــتان پرداخت ــردم اس م

ــال و  ــن س ــام آغازی ــه در ای ــا ک برنامه ه

قــرن نــو پخــش شــد؛ بــه فلســفه نــوروز 

ــل  ــس از تحوی ــش و پ ــن های پی و جش

ــد. ــه ش ــال پرداخت س

ــه آیین هایــی  قنبــری در ایــن برنامه هــا ب

کــه ســبب تقویــت ارتباطــات اجتماعــی، 

آشــتی و مهربانــی، همیــاری و صلــه 

ــن  ــرد. در ای ــاره ک ــود اش ــم می ش رح

ــگ  ــوروز در فرهن ــاب »ن ــا کت برنامه ه

ــگر  ــن پژوهش ــر ای ــاری« اث ــردم بختی م

فرهنــگ و ادبیــات عامــه کشــور، معرفــی 

شــد.

معریف چهره سال هرن انقالب اسالیم در چهار محال و بختیاریمعریف چهره سال هرن انقالب اسالیم در چهار محال و بختیاری

جشـن هنـر انقـالب بـا حضـور جمعـی از 

مسـووالن و هنرمندان چهارمحـال  و بختیاری 

برگزار شـد کـه در این برنامـه، آرمان قلی پور 

دشـتکی هنرمند فیلمسـاز، تندیس چهره سال 

هنر انقـالب این  اسـتان را دریافـت کرد.

در ایـن برنامـه از زنده یاد حمید علیدوسـتی 

در  »برشـکن«  رمـان  نویسـنده  شـهرکی 

بخـش آفرینش هـای ادبـی، حمیـد توفیقی 

بروجنـی آهنگ سـاز در بخـش موسـیقی، 

زهـرا اسـماعیلی کرانی نویسـنده، کارگردان 

و تهیه کننـده در بخـش هنرهـای نمایشـی، 

قاسـم فتاحی پژوهشـگر، نویسـنده و محقق 

در بخـش فرهنـگ و مطالعـات پایـداری و 

طـراح  و  کاریکاتوریسـت  فرخ نیـا  پـدرام 

در بخـش کاریکاتـور و گرافیک بـه عنوان 

اسـالمی  انقـالب  هنـر  برتـر  چهره هـای 

چهارمحـال و بختیاری تقدیر شـد. همچنین 

محمـد غفـاری و بهـرام شمسـی پور نیز به 

عنـوان دو چهره شـاخص بسـیج هنرمندان 

مـورد تقدیـر قـرار گرفتند.



9  چهارمجال و بختیاری / هبار /  چهارمجال و بختیاری / هبار / ۱۴۰۱۱۴۰۱
۰

ــتادان  ــی از اس ــنواره گروه ــن جش در ای

بــه ســخنرانی پرداختنــد و هنرمنــدان 

ــیقی و  ــراِی موس ــه اج ــز ب ــرس نی زاگ

ــد.  ــادرت کردن ــران مب ــل ای ــر اصی هن

ــس  ــوی، ریی ــری عدی ــاس قنب ــر عب دکت

ــال  ــعبه چهارمح ــی ش ــاد ایران شناس بنی

ــگر و  ــوان پژوهش ــه عن ــاری، ب و بختی

مــدرس تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن ایــران 

ــوان  ــه عن ــرس ب ــان زاگ ــن و مردم زمی

مهمــان ویــژه، در ایــن جشــنواره دعــوت 

ــد. ش

ین لَو
ُ

گ هنگی  فر ی 
ّ
مل ه  ر ا ینجشنو لَو

ُ
گ هنگی  فر ی 

ّ
مل ه  ر ا جشنو

ــر، یــک نمــاد  ــان ل ــی، روســری زن ُگلَون

ــراث فرهنگــی  ــی و ثبــت شــده در می ملّ

ــادی از  ــوان نم ــه عن ــت و ب ــور اس کش

وحــدت اقــوام و فرهنــگ اســتان لرســتان 

بهشــت  اردی   2۶ می شــود.  محســوب 

ــی از  ــور گروه ــا حض ــنواره ب ــن جش ای

ــر و  ــخ، هن ــگ، تاری ــدان فرهن عالقه من

ــران،  ــی ای ــوزه مل ــرس، در م ــدن زاگ تم

ــی  ــنواره مل ــن جش ــد. در ای ــزار ش برگ

ــی  ــی- فرهنگ ــنواره مل ــن جش ــر ای ، دبی

ایــن نشســت را در راســتای پــاس داشــت 

فرهنــگ ایــران و اقــوام آن، خوانــد. 

انجمن ترویج زبان و ادبیات فاریس و نبیاد ایران شنایس استان برگزار رکدند:انجمن ترویج زبان و ادبیات فاریس و نبیاد ایران شنایس استان برگزار رکدند:

تحلیل و برریس پژوهش های فرهنگ و ادبیات عامه استانتحلیل و برریس پژوهش های فرهنگ و ادبیات عامه استان

ـــی و در  ـــاد ایران شناس ـــی بنی ـــا هماهنگ ب

ـــروه  ـــت های کارگ ـــله نشس ـــتای سلس راس

پژوهشـــی ادبیـــات عامـــه و فرهنـــگ 

انجمـــن ترویـــج زبـــان و ادب فارســـی 

ایـــران، نشســـت تخصصـــی »تحلیـــل و 

بررســـی پژوهش هـــای فرهنـــگ و 

ــال و  ــتان چهارمحـ ــه اسـ ــات عامـ ادبیـ

ـــت  ـــن نشس ـــد. ای ـــزار ش ـــاری« برگ بختی

ـــروه  ـــن کارگ ـــت از ای ـــتمین نشس ـــه هش ک

ـــتان  ـــگران اس ـــور پژوهش ـــا حض ـــود ب ب

ــجانی،  ــی هفشـ ــژگان کیوانـ ــم مـ خانـ

ـــاس  ـــر عب ـــی و دکت ـــر روح اهلل کریم دکت

قنبـــری عدیـــوی روز 22 اردی بهشـــت 

مـــاه 1۴01بـــه صـــورت مجـــازی 

ـــت را  ـــن نشس ـــری ای ـــد. دبی ـــزار ش برگ

ـــده  ـــر عه ـــی ب ـــته آلیان ـــر فرش ـــم دکت خان

ــث  ــت مباحـ ــن نشسـ ــت. در ایـ داشـ

ـــی،  ـــه پژوه ـــه، قص ـــات عام ـــف ادبی مختل

فرهنـــگ و ادبیـــات بومـــی مـــردم 

ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــی کاره ـــتان و معرف اس

ـــد. ـــرح ش مط

بختیاری و  محال  چهار  استان  فرهنگی  و  تاریخی  اثر  هزار   چهار  بختیاریشناسایی  و  محال  چهار  استان  فرهنگی  و  تاریخی  اثر  هزار   چهار  شناسایی 

به گفته ی آقای علیرضا جیالن  مدیرکل محترم 

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث  فرهنگی، 

فصل   80 براساس  بختیاری:  و  چهارمحال 

در  باستان شناسی  پژوهش های  و  مطالعات 

و  تاریخی  اثر  هزار  چهار  تاکنون  استان 

فرهنگی غیرمنقول شامل بناها و محوطه های 

اثر   ۶۴۴ تعداد  این  از  و  شناسایی  تاریخی 

و  شده  ثبت  ایران  ملی  آثار  فهرست  در 

معنوی  اثر   ۹3 طبیعی،  اثر   30 هم اکنون 

منقول  شی  هزار   13 و  )میراث ناملموس( 

تاریخی از چهارمحال و بختیاری در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت شده است. وی با اشاره 

به وجود 13 موزه در چهارمحال و بختیاری 

و  دولتی  موزه  هشت  تعداد  این  از  افزود: 

مشارکتی و خصوصی است که براساس آمار 

از  بیش  ساالنه  بلیت ها،  فروش  از  موجود 

1۴0 هزار نفر از این موزه ها بازدید می کنند. 

تاریخی شاخص  بنای  اخیر 88  در سال های 

مجموعه  که  شده اند  احیا  و  مرمت  استان 

قلعه  چالشتر،  تاریخی  قلعه  تاریخی  فرهنگی 

این  از مهم ترین  آئینه شهرکرد  اتاق  و  بارده 

بناها است. سال گذشته 22 اثر تاریخی منقول 

و غیرمنقول، طبیعی و ناملموس واجد شرایط 

از چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ملی 

کشور ثبت و دو بنا و یک  بافت تاریخی در 

استان مرمت شده است.
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کیوان ساکت )آهنگساز و نوازنده تار و سه تار( گفت: آلبوم »دینشت« که یک اثر بختیاری است 

از سوی انتشارات »چکاوک زنده رود« روانه بازار موسیقی شده است . خواننده این اثر موسیقایی 

رحیم عدنانی است. این نوازنده با اشاره به اینکه ساماندهی و آماده سازی آهنگ ها را انجام داده 

است، گفت: این آلبوم شامل ۶ آهنگ بختیاری و ۴ ترک ساز و آواز است که نام آهنگ ها ترانه 

دندال، تکنوازی سه تار، ترانه مه چارده، آواز شوق خدا، ترانه هلهله کوسه، آواز سول سکندر، 

ترانه تیر مرزنگ، تکنوازی تار، ترانه یارم ای گلی، آواز عشق خدا و ترانه مه ری است. این 

آهنگساز در ادامه بیان کرد: اشعار این اثر از قاسم سلیمانی، زینب ممبینی، علی بداغی و آرمان 

راکیان است. همچنین ضبط ارکستر در استودیو خورشید و توسط مهدی رمضانی انجام شده و 

میکس و مسترینگ به عهده مجتبی صادقی، کامبیز جهانبخش، بهار صادقی و شنتیا حیدری بوده 

است. وی با اشاره به اینکه بخشی از این آلبوم به ملودی های قدیمی بختیاری اختصاص دارد، 

تاکید کرد: این آلبوم حال و هوای موسیقی و فرهنگ بختیاری را دارد و تالش کردیم به اصالت 

فرهنگ بختیاری آسیبی وارد نشود و در جای خود از موسیقی چند صدایی نیز بهره بگیریم. این 

نوازنده با اشاره به اینکه در این آلبوم با نوازندگان گروه »وزیری« همکاری شده است، عنوان 

کرد: محمد دلنوازی عود، یحیی علوی سنتور، ساالر زمانیان تار و تارباس، کیارش ساکت تار 

و تار باس، علی فربودنیا نی، اشکان مرادی کمانچه، سیاوش ساکت تمبک، امیر حسین عدنانی 

کرال، فاطمه عدنانی کرال، بهار صادقی کرال، کامبیز جهانبخش کرال، بهار صادقی همخوان و…

از اعضا و نوازندگان این گروه هستند.  این هنرمند در پایان گفت: ما ضبط این اثر موسیقایی را 

قبل از شیوع بیماری کرونا شروع کردیم که بعد از همه گیری این بیماری مجبور شدیم مدتی کار 

را متوقف کنیم به همین دلیل ضبط و انتشار این اثر کمی طوالنی شد. امیدواریم این آلبوم مورد 

توجه مخاطبان قرار گیرد و از آن لذت ببرند.

آیین رونمایی این آلبوم در تهران و شهرکرد برگزار شد.

رومنایی از آلبوم دینشت استادان رحمی عدناین رومنایی از آلبوم دینشت استادان رحمی عدناین 

و کیوان ساکت در هتران و شهررکدو کیوان ساکت در هتران و شهررکد

شــهید  ر  ا هــز ه  د ز یــا ــی 
ّ
مل ه  کنگــر ی  ر ا گــز شــهید بر ر  ا هــز ه  د ز یــا ــی 
ّ
مل ه  کنگــر ی  ر ا گــز بر

د رک ــهر ش ر  د ی  یر ــا عش ــه  مع دجا رک ــهر ش ر  د ی  یر ــا عش ــه  مع جا

کنگــره ملّــی یــازده هــزار شــهید جامعــه عشــایری از 2۹ خردادمــاه جــاری بــه مــدت 

ــزاری  ــد. برگ ــزار ش ــاری برگ ــال و بختی ــتان چهارمح ــز اس ــهرکرد مرک ــه روز در ش س

ــر  ــاعر برت ــل از 12 ش ــهرکرد و تجلی ــرای ش ــل« در فرهنگس ــهدای ای ــعر »ش ــب ش ش

ــل  ــع حــرم و تجلی ــام 75 شــهید مداف اســتان های عشایرنشــین کشــور، بزرگداشــت مق

ــزاری  ــداران، برگ ــپاه پاس ــی س ــروی دریای ــده نی ــور فرمان ــا حض ــا ب ــواده آن ه از خان

ــا  ــاب ب ــد کت ــی از 21 جل نمایشــگاه توانمندی هــای جامعــه عشــایری کشــور و رونمای

محوریــت شــهدای جامعــه عشــایری در مصــالی امــام خمینــی)ره( شــهرکرد بــا حضور 

ــود. ــره ب ــن کنگ ــای  ای ــران از برنامه ه ــالمی ای ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده س فرمان

بــه گفتــه وی، در نخســتین روز از کنگــره شــب شــعر شــعرای ایــل بــا حضــور شــاعران 

سراســر کشــور برگــزار شــد و از 12 شــاعر برتــر تجلیــل شــد.

ت  ال محصو و  ر  ا فز م ا نر  ، ب کتا ه  یشگا ت منا ال محصو و  ر  ا فز م ا نر  ، ب کتا ه  یشگا منا

ی ر بختیا و  ل  محا ر چها ین  آ قر م  یعلو ر بختیا و  ل  محا ر چها ین  آ قر م  علو
نمایشـگاه کتـاب، نرم افـزار و محصـوالت علوم قرآنـی چهارمحـال و بختیاری بـا برپایی 

25 غرفـه و بـا حضـور جمعی از مسـووالن و فعاالن حـوزه قرآنی در فرهنگسـرای بزرگ 

شـهرکرد آغـاز بـه کار کـرد. در ایـن نمایشـگاه فرهنگی کـه تا ششـم اردیبهشـت ادامه 

دارد، بیـش از یـک هـزار و 500 عنـوان کتـاب بـه همـراه محصـوالت حـوزه حجاب و 

عفـاف، احیـای سـالمت، طـب اسـالمی و نرم افزارهـای مرتبط با قـرآن در معـرض دید 

عالقه منـدان قـرار گرفته اسـت. 
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راه اندازی صفحه راه اندازی صفحه 

رمسی اینستاگرام رمسی اینستاگرام 

شعبهشعبه

اســتان  بهتــر  معرفــی  منظــور  بــه 

چهارمحــال و بختیــاری و فعالّیت هــای 

بنیــاد  فرهنگــی  و  علمی-پژوهشــی 

ــال و  ــتان چهارمح ــعبه اس ــی ش ایران شناس

بختیــاری، از آغــاز ســال 1۴01 صفحــه ای 

بــه نشــانی)iranologychb( در اینســتاگرام 

ایجــاد شــد کــه در آن عــالوه بــر معرفــی 

ــی و زیســت مــردم اســتان،   مناطــق دیدن

فعالیت هــای  برنامه هــا،  تشــریح  بــه 

ــنایی  ــن آش ــتان و هم چنی ــی اس فرهنگ

ــا مشــاهیر، اســناد، عکــس هــا، تاریــخ  ب

ــام آوران  ــی ن ــتان و معرف ــگ اس و فرهن

ــات بومــی   ــر و ادبی عرصــه فرهنــگ، هن

پرداختــه می شــود.

ه عکـس  یشـگا یـی منا پا ه عکـس بر یشـگا یـی منا پا بر

ع  ضو ع بـا مو ضو بـا مو

ز و مر د ا رک ز شـهر و یر د د هکـر زد و مر د ا رک ز شـهر و یر د د هکـر د

ه ر ا جشنو مهنی  د ز هیا ر ا جشنو مهنی  د ز یا ی  ر ا گز ی بر ر ا گز بر

ی  ضو ر ب  کتا ی   ضو ر ب  کتا  

د رک شهر ر  دد رک شهر ر  د

مراسـم معرفـی و تجلیـل  از 358 برگزیـده یازدهمیـن جشـنواره کتابخوانـی رضـوی روز 

یکشـنبه  بـا حضـور جمعـی از مسـووالن چهارمحـال و بختیـاری در فرهنگسـرای بزرگ 

برگزار شـد. شـهرکرد 

کتابکتاب

 چهارمحال و بختیاری  چهارمحال و بختیاری 

آماده چاپ شدآماده چاپ شد

ــری  ــاس قنب ــر عّب ــنهاد دکت ــه پیش ــا ب بن

عدیــوی، رییــس بنیــاد ایران شناســی 

شــعبه چهارمحــال و بختیــاری، بــه معــاون 

ــا  ــاد ایران شناســی کشــور، ب پژوهشــی بنی

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــارکتاب چهارمح انتش

ــد.  ــت ش ــی« موافق ــوع »استان شناس موض

ــد  ــه مانن ــت ک ــرر اس ــاب، مق ــن کت در ای

مجــالت تخصصــی و پژوهشــی، مقاالتــی 

ــود.  ــر ش ــه منتش ــورت دوفصل نام ــه ص ب

ــماره  ــر ش ــه در ه ــت ک ــن اس ــه ای ــا ب بن

ایــن کتــاب، بیــن 5 تــا ۶ مقالــه مرتبــط بــا 

ــر اســتان  ــات و هن ــخ، فرهنــگ، ادبی تاری

ــگران  ــاری و پژوهش ــال و بختی چهارمح

اســتان و دیگــر عالقه منــدان، منتشــر 

شــود. هــم اکنــون دو شــماره ایــن کتــاب، 

ــی،  ــای طراح ــام کاره ــرای انج ــاده و ب آم

ــار،  ــازی انتش ــاده س ــی و آم صفحه آرای

ــال  ــور، ارس ــی کش ــاد ایران شناس ــه بنی ب

ــت. ــده اس ش

بارگذاری مقاالتبارگذاری مقاالت

 در  در 

پایگاه سیویلیکاپایگاه سیویلیکا

ملی  همایش  نخستین  برگزاری  از  پس 

تاریخ، فرهنگ و تمدن استان چهارمحال و 

بختیاری، مقاالت برگزیده به همت معاونت 

سامانه  در  ایران شناسی،  بنیاد  پژوهشی 

است.  شده  بارگذاری  سیویلیکا  اطالعاتی 

به صورت کامل  این همایش 120 مقاله  در 

مقاله   30 همراه  که   شد  دریافت  چکیده  و 

برگزیده  در دو کتاب به صورت چاپی منتشر 

شدند و تعدادی از مقاالت برتر نیز در پایگاه 

شدند.عالقه مندان  نمایه  سیویلیکا  علمی 

این  می توانند مقاالت خود و دیگران را در 

سامانه جستجو و دریافت کنند.

همه  برای  استان،  شعبه  ایران شناسی  بنیاد 

مقاالت  کامل  متن  و  چکیده   دارندگان 

کرده  صادر  گواهی  شده،  نمایه  و  برگزیده 

است و برای دارندگان مقاالت نیز یک نسخه 

از کتاب ها را به صورت حضوری و یا پستی 

اهدا کرد.

وبیم سروده های وبیم سروده های 

بختیاری در قطب بختیاری در قطب 

علمی دانشگاه شریازعلمی دانشگاه شریاز

کتـاب »بومـی سـروده های بختیـاری« به قلم 

دکتـر عبـاس قنبـری عدیـوی، رییـس بنیاد 

و  چهارمحـال  اسـتان  شـعبه  ایران شناسـی 

بختیـاری و پژوهشـگر نـام آشـنای فرهنگ 

مـردم و ادبیـات عامه کشـور در دسـت اتمام 

اسـت و از طریق قطب علمی دانشـگاه شیراز 

منتشـر خواهد شـد. به همین مناسـبت، بنا به 

دعـوت و هماهنگـی کارگـروه فرهنگ عامه 

نشسـت مجازی »نگاهی به بومی سـروده های 

بختیـاری« در 11خرداد 1۴01 برگزار شـد. در 

این نشسـت مجـازی که عالوه بر دانشـجویان 

و پژوهشـگران حوزه ادبیات و فرهنگ مردم 

و هـم چنیـن جمعی از دانشـمندان و اسـتادان 

برجسـته دانشـگاه های شـیراز، تهران، مشهد 

و شـهرکرد حضور داشـتند؛ مولّف به تشـریح 

گونه هـا و کارکـرد ادبیـات عامـه بختیـاری 

دکتـر حسـن  نشسـت،  ایـن  در  پرداخـت. 

ذوالفقـاری، دکتـر حسـن کاووس لـی، دکتر 

محمـد جعفر یاحقـی، دکتـر حافـظ حاتمی، 

دکتـر اکبر صیادکـوه، دکتـر جـواد دهقانیان، 

اسـتاد علی آنـی زاده حضور داشـتند. در پایان 

نشسـت، مولف به پرسـش های دانشجویان و 

حاضـران، پاسـخ گفت.

همزمان با هفته فیلم و عکس چهارمحال و بختیاری نمایشگاه عکسی با موضوع » دهکرد 

بختیاری  و  انجمن سینمای جوانان چهارمحال  و  به همت عکاسان  امروز«  دیروز، شهرکرد 

مسووالن  و  هنرمندان  از  جمعی  حضور  با  شهرکرد  غدیر  هنری  فرهنگی  مجتمع  محل  در 

چهارمحال و بختیاری در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر این شهر افتتاح 

این  در  و  گذاشتند  نمایش  به  تابلوی   21 در  را  خود  آثار  استانی   عکاسان  از  نفر   18 شد. 

نمایشگاه، گوشه ای از آداب و رسوم و سنت ها، اماکن و ابنیه تاریخی و موضوعات مربوط به 

مردم شناسی و صنایع دستی مرکز استان را به تصویر کشیده اند.



۱2  چهارمجال و بختیاری / هبار /  چهارمجال و بختیاری / هبار / ۱۴۰۱۱۴۰۱
۰

به مناسبت روز ایران شنایس و ایران گردیبه مناسبت روز ایران شنایس و ایران گردی

فرهنـگ سـرای ارسـباران تهـران، در آخریـن روزهـای اردیبهشـت، میزبـان عالقـه 

منـدان بـه موسـیقی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بود تـا از آلبوم »دینشـت« اثر اسـتاد 

رحیـم عدنانـی، رونمایـی کننـد. در ایـن نشسـت پژوهشـی که پس از دو سـال از شـیوع 

کرونـا به صـورت حضوری برگزار شـد، گروهـی از اسـتادان، پیش کسـوتان، هنرمندان و 

عالقه منـدان عرصـه هنـر، فرهنـگ، تاریـخ، ادبیات و موسـیقی حضـور داشـتند. در این 

رویـداد مهـم، دکتـر عّباس قنبـری عدیـوی، رییس بنیـاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحال 

و بختیـاری، بـه عنوان نخسـتین سـخنران، به جایـگاه »موسـیقی و فرهنگ مـردم ایران و 

منطقـه زاگـرس« پرداخـت. دکتر محمود نقـدی پور، ابراهیم شـریفی، دکتر اردشـیر صالح 

پـور، کیخسـرو دهقانـی، و اصغـر القاصی در ایـن برنامه حضور داشـتند. دکتـر صالح پور 

نیـز در ایـن مراسـم در بـاره »هنـر و آلبـوم دینشـت« سـخنرانی کـرد. کیوان سـاکت به 

عنـوان آهنـگ سـاز و رحیـم عدنانی نیـز به صـورت زنده بـه اجـراِی برنامـه پرداختند.

آینی سنیت چراغ بران در شهررکد آینی سنیت چراغ بران در شهررکد 

در آستانه سال وندر آستانه سال ون
آیین سـنتی چراغ بران در شـب سـال نو در آسـتان امامـزادگان دو خاتون )س( شـهرکرد 

اجـرا می شـود. خانواده هـا بـا آروزی سـالمتی اهـل خانـواده خـود در ایـام پیـش رو، 

چراغ هـای نفتی را به دسـت سـادات روشـن کـرده و بـا انتقال آن بـه منازل خـود، نور و 

روشـنایی و گرمـای عشـق به اهـل بیـت را به منـازل خویـش می برند.

گلگشت: نشریه داخلی  نبیاد ایران شنایس  شعبه چهارمحال و بختیاریگلگشت: نشریه داخلی  نبیاد ایران شنایس  شعبه چهارمحال و بختیاری

سال دوازدمه، هبار سال دوازدمه، هبار 1۴011۴01، مشاره پیاپی ، مشاره پیاپی ۴5۴5

زیرنظر: زیرنظر: دکرت عباس قنربی عدوییدکرت عباس قنربی عدویی   طراح و   صفحه آرا:    طراح و   صفحه آرا: مونا طویسمونا طویس    

مهکاران:مهکاران:  یلع حسنی پور، سیهد صدیقه رضوییلع حسنی پور، سیهد صدیقه رضوی

نشاین: نشاین: شهررکد، مریآبادغریب، بلوار طالقاین، نبش میدان اوبریحان، مجتمع فرهنگی و شهررکد، مریآبادغریب، بلوار طالقاین، نبش میدان اوبریحان، مجتمع فرهنگی و 

هرنی رهم، طبقه مهکف، نبیاد ایران شنایسهرنی رهم، طبقه مهکف، نبیاد ایران شنایس

منابر:  ۳۲۲۵۱۴۸۳۳۲۲۵۱۴۸۳——۰۳۸۰۳۸ منابر:      تلفن:تلفن:  ۳۲۲۵۱۸۷۰۳۲۲۵۱۸۷۰——۰۳۸۰۳۸     
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است. آزاد  منبع،  ذرک  با  ویژه نامه  این  مطالب  از  است.استفاده  آزاد  منبع،  ذرک  با  ویژه نامه  این  مطالب  از  استفاده 

آشنایی با استاد قنرب بالیل دهکردیآشنایی با استاد قنرب بالیل دهکردی

 )هرنمند و خوش ونیس( )هرنمند و خوش ونیس(

۱. لطفًا خودتان را به اختصار 
محترم  خوانندگان  برای 

گلگشت معرفی کنید.
قنبر باللی دهکردی هستم متولد 

133۹ شهرکرد- خوشنویس

را  خوشنویسی  سالگی   12 از 

شروع نمودم و از سال 1380 به 

صورت حرفه ای کار می کردم که 

باعث شد اساتید بزرگ توجهی به 

بنده بکنند و تاکنون بیش از 20 

نمایشگاه انفرادی و در اکثر نمایشگاه های گروهی و جمعی به ویژه جشنواره ها شرکت نموده ام 

و رتبه های کسب نمودم از جمله در جشنواره طریق جاوید رتبه نخست و کسب دیپلم افتخار، در 

جشنواره آفتاب رتبه سوم، در جشنواره آب برگزیده، در جشنواره فاطمه کوثر هستی رتبه سوم و 

... در ضمن داور چندین جشنواره نیز بوده ام.

2. رشته و تخصص تحصیلی و شغلی شما چیست؟
اکنون  اما  اتومکانیک است و قباًل در شغل آزاد کار می کردم،  رشته تحصیلی و تخصصی ام 

مدرس کالس خوشنویسی از فوق ممتاز تا استادی در تهران و شهرکرد هستم.

3. گزیده ای از کارنامه علمی، فرهنگی، اجرایی و اجتماعی خود را بفرمایید.
بنده در کار علمی )طب سنتی( یک روغم گیاهی درست کرده ام که ضد دردهای عضالنی و ... 

است، اما ُمسکن  نیست؛ درمانگر است و در زمان 15 دقیقه جواب می دهد. در کارهای فرهنگی 

و هنری، دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران در سال 13۹3 )اولین مدرک استادی 

در شهرکرد( هستم و در ضمن در ساخت کاغذهای دست ساز و آهار کردن مهره فعال هستم و 

در چند دانشگاه هنری نیز آموزش داده ام. 

4. در کدام انجمن ها و یا گروه های علمی عضو هستید؟
بنده در انجمن خوشنویسان ایران عضو هستم، اما در گروه های جدی علمی عضو نیستم. 

5. درباره ی آثار مکتوب و یا شرکت در نمایشگاه  ها و برپایی کارگاه های آموزشی بفرمایید؟ 
اثر مکتوبی ندارم، ولی درباره ی خوشنویسی مقاالتی )از جمله نقطه در نستعلیق( تنظیم نموده ام. 

از زمانی که خود را در جمع خوشنویسان احساس نمودم به تدریس خوشنویسی و آموزش 

صحیح آن مشغول بوده ام و هستم »ُورکشاب« های متعددی در سطح ایران انجام داده ام که مورد 

استقبال زیادی قرار گرفته اند. بنده همیشه طالب کارهای جدید و نو بوده و هستم و هنرجویانم را 

به برپایی نمایشگاه تشویق می کنم و خودم نیز هر سال 2 نمایشگاه حتمًا برگزار می کنم.

6. از استادان  و هنرجویان خود برای ما بگویید.
استادان بنده اول در شهرکرد استاد مهدی حشمت دهکردی، استاد معین الکتاب در اصفهان، استاد علی 

شیرازی کتیبه نویس مشهور در تهران و استاد غالمحسین امیرخانی بزرگ هستند. اکثر هنرجویانم االن از 

بهترین های خوشنویسی هستند که در شهرکرد، تهران، اهواز، بندرعباس، تبریز، کردستان و ... مشغول 

تدریس هستند و خدا را شکر همه سربلند هستند. 

7. سخن پایانی شما، نکته و یا سفارش شما که برای دیگران دارید.
از جوانان و عالقه مندان خواهش می کنم که از اول راه 

درست ر انتخاب کنند، چون اگر در مسیر راه اشتباه 

قرار گرفتند، پس از مدتی چنان ضربه ای بخورند 

که ممکن است تا ابد دیگر به هنر روی نیاورند. در 

آخر دوست دارم اگر هنرجویان دست به کارهای 

هنری می زنند با تمام نیرو انجام دهند و از خراب 

شدن آن نترسند؛ چون وقتی کاری را انجام می دهند 

و بعد از مدتی خوششان نمی آید، علتش این است که 

سطح درک و معلوماتش نسبت به آن زیادتر شد و 

هیچ وقت عقب نشینی نکنند.

تهیه و تنظیم: علی حسین پور
بنیاد ایران شناسی 
شعبه چهار محال و بختیاری


